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Trhy na náměstí Republiky 
se dočkají nové podoby

S novou podobou trhů na 
náměstí Republiky v roce 
2009 se seznámili zastupitelé 
obvodu. „Ve zprávě byl  
zhodnocen současný stav, 
včetně výsledků průzkumů 
veřejného mínění, které 
čtyřikrát prováděli studenti 
Fakulty ekonomické ZČU 
v Plzni, a byly v ní obsaženy 
i parametry uvažovaného 
výběrového řízení na 
nového správce trhů. Novým 
cílem je trvalé zajištění 
jednotnosti vzhledu stánků. 

Ty by vlastnil obvod. Vzhled 
stánků bude konzultován 
s odborem památkové 
péče. Jde o to, aby všechny 
stánky byly řešeny tak, 
aby zapadaly z estetického 
hlediska do historického 
prostředí náměstí Republiky. 
Přikláníme se k tomu, aby 
stánky byly montované a bez 
plachet,“ říká starosta obvodu 
Jiří Strobach. Mnohem větší 
důraz bude kladen také na 
sortiment zboží nabízeného 
na trzích.

Schválena rekonstrukce 
náměstí Českých Bratří

Vážení
spoluobčané,
v ý z d o b a 
ve městě, 
a d v e n t n í 
věnce, byty 
provoněné 
c u k ro v í m 
a zářící čis-
totou,  shon 

v ulicích a obchodech, to vše 
je signálem, že nejkrásnější 
svátky roku, Vánoce, jsou za 
dveřmi. A přestože konec roku 
je vždy hektický, zkusme všich-
ni trochu zvolnit a vychutnat 
si adventní období. Mám ho 
rád, možná mám jen tako-
vý pocit, ale přeci jen se mi 
zdá, že mají lidé k sobě nějak 
blíž, že jsou na sebe hodnější 
a nějak více se chápou. A asi 
ne sám, bych si přál, aby to 
vydrželo po celý rok. Dovolte 
mi proto na závěr, abych Vám 
popřál příjemné prožití vá-
nočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a úspěchů v roce 2009.

Jiří Strobach,
starosta

Radní obvodu odsouhlasili I. 
etapu úprav náměstí Českých 
bratří. „Návrh rekonstrukce 
vypracovala Správa veřejné-
ho statku města Plzně.  Pře-
sunem Finančního úřadu na 
náměstí Českých bratří došlo 
ke zhoršení dopravní situace. 
V době zvýšené návštěvnosti 
FÚ dochází ke kolapsu do-
pravy. Zvýšené dopravní za-
tížení způsobuje i zhoršení 
stavu komunikací lemujících 
náměstí (kromě Mánesovy 
ulice). Ve špatném stavu jsou 

také chodníky a mobiliář,“ 
vysvětluje starosta obvodu 
Jiří Strobach.  Chybí také 
propojení nové cyklostezky 
v Němejcově ulici s cyklos-
tezkou ve Schwarzově ulici. 
„Ve vlastnictví města jsou 
pouze pozemky pod východ-
ní a severní částí náměstí. 
A právě těchto pozemků se 
plánovaná rekonstrukce do-
tkne. Úpravy celého náměstí 
budou dokončeny až po vy-
řešení majetkových vztahů,“ 
uzavírá Jiří Strobach.

Velké problémy jsou s re-
klamou na odstavených au-
tech a přívěsných vozících, 
které jsou na nejrůznějších 
místech. Reklamy lákají na-
příklad k nákupu v obchodu, 
nabízejí nejrůznější 
výrobky, nové služby 
aj. Majitelé vozidel 
za reklamu samo-
zřejmě neplatí a tak 
jim tato nepovolená 
reklama může při-
nášet nemalé zisky. 
Nelegální a hlavně 
bezplatné umisťová-
ní mobilní reklamy 
chce zatrhnout nebo 
alespoň ztížit těmto 
podnikavcům cen-
trální plzeňský ob-
vod. Firmám hrozí 
až 500 tisícovým po-
stihem. „Auta a přívěsy bez 
registračních značek chceme 
z území centrálního plzeň-
ského obvodu odstranit. Tato 
vozidla necháme odtáhnout 

na záchytné parkoviště. Po-
kud bude vozidlo nebo přívěs 
opatřeno registrační značkou, 
zjistíme majitele a vyzveme 
ho, aby vozidlo nebo přívěs 
odstranil,“ říká starosta Jiří 

Strobach. Pokud majitel vo-
zidlo nebo přívěsný vozík do 
pěti dnů neodstraní, zakryjí 
úředníci obvodu reklamu a po 
15 dnech zařízení odstraní. 

„Všechny náklady půjdou na 
vrub vlastníka, kterému hrozí 
navíc pokuta do výše 500 tisíc 
korun,“ varuje starosta.

Centrální plzeňský obvod 
chce tímto opatřením chránit 

solidní podnikatele, 
kteří si za reklamu pla-
tí. „Za neplacenou re-
klamu utíkají obvodu 
peníze. Za srovnatel-
nou plochu na reklam-
ních panelech totiž fi r-
my vydávají měsíčně 
tisíce korun. Pro srov-
nání, pokud by si ně-
kdo objednal reklamu 
o velikosti billboardu, 
platil by měsíčně za 
pronájem plochy pět 
tisíc korun,“ uzavírá 
Jiří Strobach.  Dalším 
důvodem proč tito 

„podnikatelé“ takto postupují 
je i to, že se tak vyhnou přís-
nému schvalovacímu řízení 
a následnému plnění přísných 
podmínek.

Obvod chce zatočit s nepovolenou reklamou
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Trhy zpestří Vánoční kamion
Centrální obvod připravil 
v rámci Vánočních trhů ve 
dnech 8.–23. prosince akci 
nazvanou „Vánoční kamion“. 
Kamion do Plzně zavítá 14. 
prosince v 17 hodin a přiveze 
tzv. „Světlo vánoc“. V 19:30 
hodin se změní v pódium, na 
kterém s koledami vystoupí 
děti z pěveckého sboru Dět-
ského domova Domino a zpě-

váci Petr Potužník a Miro 
Bartoš. Od 15 hodin bude 
k dispozici také tzv. ,,Vánoč-
ní vesnička“ se soutěžemi 
a hrami pro nejmenší, s po-
čítačovými hrami pro teena-
gery, občerstvení a reklamní 
předměty. Výtěžek z prodeje 
občerstvení, nápojů a reklam-
ních předmětů bude věnován 
na charitativní účely.

Centrální obvod ocenil dárce Janského plaketou
Bronzovou medaili 
prof. Jana Janského za deset 
bezpříspěvkových odběrů 
krve v pondělí 10. listopadu 
předal dárcům z centrálního 
plzeňského obvodu jeho 
místostarosta Ing. Stanislav 
Kopáček a zástupkyně 
Českého červeného kříže, 
Oblastního spolku Plzeň – 
město. Slavnostního aktu 
ve velké zasedací místnosti 
radnice třetího plzeňského 
obvodu se zúčastnilo 23 
bezpříspěvkových dárců 
krve. „Předávání bronzových 
medailí prof. Jana Janského 
organizujeme dvakrát do 
roka ve spolupráci s Českým 
červeným křížem, Oblastním 
spolkem Plzeň-město. Kromě 
medaile od nás každý dárce 

či dárkyně obdrží květinu. 
Setkání s dárci a posezení 

při malém občerstvení 
je pro nás příležitostí, 
abychom jim poděkovali za 
jejich záslužnou a tolik pro 

společnost potřebnou činnost. 
Toho, že svou krví zachraňují 

zdraví a životy jiných si velmi 
vážíme,“ říká místostarosta 
obvodu Ing. Stanislav 
Kopáček.

Z jednání  Rady 
a Zastupitelstva
Rozpočet obvodu na 
rok 2009 schválený

Rozpočet obvodu na rok 2009 
počítá s vyrovnanými příjmy 
a výdaji ve výši 201.301 tis. korun. 
Nejvyšší příjmovou položkou 
jsou daňové příjmy. Návrh 
rozpočtu počítá s daňovými 
příjmy ve výši téměř 161 milionů. 
Pokud jde o nedaňové příjmy, ty 
jsou plánovány ve výši více jak 
25 milionů korun. Na celkových 
příjmech se částkou vyšší než 15 
milionů podílí přijaté dotace na 
výkon státní správy. Pokud jde 
o výdajovou část rozpočtu, počítá 
návrh s neinvestičními výdaji 
přes 155 milionů a investičními 
výdaji ve výši něco málo přes 46 
milionů. Největším výdajem ve 
výši téměř 76 milionů korun je 
zajištění činnosti místní správy 
a zastupitelských orgánů, na 
úklidy veřejných prostranství 
a ulic je vyčleněna částka vyšší 
než 24 milionů korun, na péči 
o vzhled obce a zeleň 14 milionů 
a na svoz a recyklaci odpadů 
15 milionů korun. Na provoz 
a údržbu mateřských školek 
předpokládáme výdej více 
jak 18 milionů korun. Nejvíce 
investičních prostředků míří do 
úprav vnitrobloků a komunikací.

Zastupitelstvo schválilo 
půjčky z Fondu rozvoje 

bydlení   
Zastupitelé schválili poskytnutí 
půjček z Fondu rozvoje bydlení 
v celkové výši 1.55 mil. Kč. 
Ve vyhlášeném termínu byly 
doručeny na úřad tři žádosti. 
Schválena byla půjčka na zřízení 
přípojky centrálního zdroje tepla 
pro dům v Plzni v ulici Kardinála 
Berana ve výši 550 tisíc korun, 
dále půjčka ve výši 400 tisíc 
korun na výměnu oken v domě 
ve Skrétově ulici a půjčka ve výši 
600 tisíc korun taktéž na výměnu 
oken v domě na  Klatovské ulici. 
U všech předložených žádostí byly 
splněny požadované náležitosti 
dle vyhlášky města Plzně.   

Investiční akce centrálního obvodu schváleny
Jmenovitý plán investičních 
akcí schválili radní 
i zastupitelé na jednání 2. 
prosince. Jsou v něm zahrnuty 
mimo jiné i investiční akce 
přecházející z letošního roku. 
„Za všechny mohu jmenovat 
například dokončení 
rekonstrukce komunikace Na 
Jíkalce, budování chodníku 
Vejprnická – Domažlická, 
úpravu vnitrobloku v Lábkově 
ulici u MŠ, rekonstrukci 
ulice v Bezovce, ale i II. 
etapu výměny některých 
stávajících a realizaci nových 
výlepových ploch na našem 
území. Největší částku 13 
milionů korun si vyžádá 
rekonstrukce vnitrobloku 
v Lábkově ulici u MŠ,“ 
vysvětluje starosta obvodu 

Jiří Strobach. Ve jmenovitém 
plánu investičních akcí na 
příští rok je celkem 26 akcí. 
Obvod hodlá dále pokračovat 
v úpravě vnitrobloků. Na 
rekonstrukci vnitrobloku 
Šimerova – Skupova se 
náklady odhadují například 
na 12 milionů korun, na 
rekonstrukci vnitrobloku 
u Alberta ve Skvrňanech na 
devět milionů korun a na 
rekonstrukci vnitrobloku Karla 
Steinera  na 11 milionů korun. 
,,Na realizaci první etapy 
protipovodňových opatření 
v Radobyčicích se počítá 
s odhadovanými náklady 3 
miliony korun. To však není 
jediná plánovaná investiční 
akce v Radobyčicích. 
Počítáme také s rekonstrukcí 

ulice na radobyčické návsi, 
kde náklady odhadujeme na 
pět milionů korun,“ doplňuje  
Strobach. Obvod dále počítá 
s budováním a rozšiřováním 
parkovacích ploch například 
v ulici Nade Mží, u ZŠ Terezie 
Brzkové, v Brožíkově ulici 
u Flóry aj. „Nezapomněli jsme 
ani na opravu ulic a budování 
sportovišť a cyklostezek. 
Náklady na vybudování 
nových tras cyklostezek 
odhadujeme například na 5 
milionů korun, na cyklostezku 
s in-line dráhou v předních 
Skvrňanech na více jak 12 
milionů a na vybudování 
sportovního hřiště ve 
vnitrobloku Plachého na 
800 tisíc korun,“ uzavírá Jiří 
Strobach.



Obvod připravil Mikulášskou nadílku
Centrální plzeňský obvod po-
řádal v úterý 2. prosince 2008 
v sále Parkhotelu Plzeň pro 
děti z mateřských škol Miku-

lášskou nadílku. Děti nejprve 
zhlédly pohádku „Strašidlo 
Bublifuk“ v podání divadelní-
ho souboru Jezírko. A pak již 
děti čekala zábavná show Mi-
chala Nesvadby nazvaná „Mi-

chal pajdulák“. Michal dětem 
učaroval skvělým a profesio-
nálním vystoupením, plným 
humoru, hereckého umu a také 

šikovnosti rukou. Programem 
provázel skvělým způsobem 
David Havlena. K pravé miku-
lášské nadílce patří samozřej-
mě i Mikuláš, čert a anděl. A ti 
mezi děti přišli, aby jim předali 

balíčky. „Mikulášské nadílky 
se zúčastnilo celkem 841 dětí 
z mateřských škol ve správě 
centrálního obvodu. Balíčky 
jsme však připravili pro všech 
1255 dětí navštěvujících naše 
mateřské školy. Vystoupení 
Michala Nesvadby bylo oprav-
dovým vrcholem celého odpo-
ledne,“ říká starosta obvodu 
Jiří Strobach. 

Tísňová linka přinesla první výsledek
Dne  5. 10. 2008 ve 12:55 
hod. otevírala hlídka MP 
Plzeň - Střed na základě 
předchozího použití tlačítka 
tísňového volání seniorů 
v ul. Karla Steinera  v Plzni  
byt pí. Vokáčové, odkud se 
ozývalo sténání. Po vstupu do 
bytu našla hlídka pí.Vokáčovou 
ležet na zemi u toalety. Žena 
uvedla, že padla a již se 
nedokázala sama postavit. 
Strážníci dotyčné pomohli 
vstát a nabídli jí poskytnutí 
první pomoci. Na ženě nebylo 
patrné žádné zranění a uvedla, 
že nevyžaduje žádné ošetření. 
Příslušníci městské policie 
vyrozuměli kontaktní osobu, 
která se na místo dostavila 
ve 13:30 hod.  a slíbila, že se 
o pí. Vokáčovou dále postará.
Tísňová péče, služba pro 
seniory a handicapované 
občany je projektem radnice 
UMO3. ,,Jedná se o zajištění 
nepřetržité distanční hlasové 
a elektronické komunikace 
s osobami s vysokým rizikem 
ohrožení zdraví nebo  života. 
V  případě náhlého zhoršení 

jejich zdravotního stavu nebo 
schopností si mohou starší 
a zdravotně hendikepovaní 
občané sami přivolat 
neodkladnou odbornou pomoc. 
Pohotovostní službu zajišťují 
pracovníci Městské charity 
Plzeň a Městské policie Plzeň,“ 
vysvětluje starosta centrálního 
plzeňského obvodu Jiří 
Strobach. K přivolání pomoci 
slouží speciální telefonní 
přístroj. Nabízeny jsou dva 
typy přístrojů. Oba mohou 
sloužit i jako běžná telefonní 
linka. Podmínkou je tedy mít 
v bytě telefonní přípojku. 
Telefonní přístroj má větší 
tlačítka a je přizpůsoben i pro 
uživatele se zhoršenou jemnou 
motorikou, jeho speciální 
úprava umožňuje využívat 
ho i lidmi  se zrakovým 
či sluchovým postižením. 
Součástí telefonního přístroje 
je pásek s tísňovým tlačítkem. 
Tlačítko má uživatel služby 
stále při sobě, buď na pásku na 
ruce nebo zavěšené na krku. 
Zmáčknutím tlačítka v případě 
potřeby se automaticky začnou 

vytáčet ,,krizová“ čísla. Ta jsou 
technikem na žádost uživatele 
služby a nebo rodinných 
příslušníků zadána do paměti 
přístroje. Navolit lze několik 
telefonních čísel. Klient sám 
rozhoduje, které číslo bude 
vytočeno jako první - rodinný 
příslušník, soused, Městská 
charita Plzeň (MCHP) nebo 
Městská policie Plzeň. Pokud 
nereaguje první volaný, 
přepíná se po chvíli volání 
na dalšího v pořadí. Klient se 
s vytočeným a přijatým číslem 
spojí buď pomocí hlasitého 
odposlechu  nebo telefon 
přehraje jeho krizovou zprávu. 
Ve druhé  variantě je navíc 
nabízeno monitorování 
pohybu uživatele služby 
v jeho domácím prostředí 
v dohodnutém časovém 
intervalu, dle jeho přání 
a momentálních dispozic. 
V případě absence pohybu dojde 
automaticky k hovorovému 
spojení. Tato varianta je dobrá 
pro případ, že by uživatel nebyl 
z jakéhokoli důvodu schopen 
stisknout 
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Radní podpořili úpravy 
v Arbesově ulici 

Radní obvodu podpořili 
stavební úpravy Arbesovy ulice 
vypracované Správou veřejného 
statku města Plzně. K úpravám 
vede to, že blízkost Fakultní 
nemocnice vyvolává potřebu co 
největšího počtu parkovacích míst 
v okolí a zejména v Arbesově ulici. 
Současný stav nevymezeného 
parkování je zde neuspokojivý, 
vozovky jsou zde ve špatném 
stavu a je nutné do Arbesovy 
ulice převést cyklostezku, která 
již byla vybudována podél 
ulice Eduarda Beneše k ulici 
Klostermannově, odkud povede 
ve vozovkách. Úpravy se 
nedotknou parku mezi ulicemi 
Arbesova, Klostermannova a  
Eduarda Beneše. Zde budou pouze 
upraveny a zpevněny chodníky 
v místech frekventovaných 
průšlapů. Dojde také k výměně 
části dožitého stromořadí podél 
Arbesovy ulice v části mezi 
Klostermannovou a ulicí Eduarda 
Beneše. Organizace dopravy 
v ulicích v době rekonstrukce 
veřejných prostranství zůstane 
zachována, tj. v části Arbesovy 
ulice mezi Klostermannovou 
a ulicí Ed. Beneše bude provoz 
jednosměrný směrem k ulici Ed. 
Beneše, v části mezi ulicí 17. 
Listopadu a Klostermannovou 
obousměrný. Klostermannova 
ulice zůstane v části od Čechovy 
k Arbesově ulici obousměrná, 
pouze v části mezi ulicemi 
Ed. Beneše a Arbesovou dojde 
ke změně z obousměrného na 
jednosměrný provoz ve směru 
k Arbesově ulici.  Důvodem 
jsou nevyhovující rozhledové 
podmínky při výjezdu 
z Klostermannovy do ulice Ed. 
Beneše před zastávkou MHD.

pokračování na str. 6
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Jedenáct zastupitelů bude dohlížet na 
bezpečnost v obvodě

Konkrétní kroky udělal ob-
vod na cestě k zapojení se do 
projektu „Bezpečné město“. 
Radní nejen, že vzali na vě-
domí usnesení Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 3 
ze dne 23. září 2008 o zřízení 
25 okrsků, ale schválili i jme-
nování členů zastupitelstva 
odpovědných za bezpečnost 
v okrscích. „Zájem pracovat 
v okrscích projevilo 11 za-
stupitelů. Každý z nich bude 
pracovat minimálně ve dvou 
okrscích, někteří ve třech 
a jeden zastupitel dokonce ve 
čtyřech okrscích. Je to dáno 
velikostí okrsků a také pro-
blémy se kterými se okrsek, 
pokud jde o bezpečnost, potý-
ká. Každý okrsek má tak již 
vedle konkrétního policisty 

a strážníka i zodpovědného 
zastupitele,“ říká starosta ob-
vodu Jiří Strobach. Radní spl-
nili i další úkol, kterým bylo 
zřízení Komise bezpečnosti. 
Předsedou komise byl jmeno-
ván Petr Kastner. Komise má 
s předsedou jedenáct členů. 

Radní také schválili jednací 
řád komise. „Projekt, k jehož 
realizaci jsme učinili již po-
třebné kroky, by měl přispět 
ke zvýšení bezpečnosti na 
území centrálního plzeňské-
ho obvodu,“ doplňuje starosta 
Jiří Strobach. 

„Schválili jsme záměr zřídit 
pěší zónu v celé délce Riegro-
vy ulice v Plzni. Díky připra-
vované výstavbě parkovacích 
objektů (Rychtářka a sady 
Pětatřicátníků) se počítá s po-
stupným omezením parkova-
cích stání v ulicích historic-
kého jádra Plzně a s oživením 
jeho uličních prostorů. Jako 
vhodná se pro tyto změny jeví 
právě Riegrova ulice, která 
se dostala do atraktivní po-
lohy mezi nově upraveným 
náměstím a sady Pětatřicát-
níků,“ říká místostarosta ob-
vodu Ing. Stanislav Kopáček. 

Změnu Riegrovy ulice na pěší 
zónu umožní probíhající po-
stupná revitalizace historic-
kého jádra. V současné době 
se připravuje rekonstrukce 
ulic Perlová, Veleslavínova, 
Dominikánská (druhá část) 
a Riegrova. Postupná obno-
va historického jádra by měla 
přinést nejen lepší technickou 
a estetickou kvalitu veřejných 
prostorů, ale měla by posílit 
i společensko – kulturní vy-
užití této části města. Jelikož 
vytvoření pěší zóny nelze 
provést bez změny organiza-
ce dopravy, zabývali se tou-

to problematikou radní MO 
Plzeň 3. „Přiklonili jsme se 
k variantě číslo dva, která po-
čítá s příjezdem do Sedláčko-
vy ulice zprůjezdněním první 
části Prešovské a současně 
s ponecháním příjezdu dle 
stávající úpravy dopravního 
značení v trase sady Pětatři-
cátníků (směr divadlo), Bez-
ručova a Sedláčkova. Druhá 
část Prešovské by měla zůstat 
dle stávajícího stavu uzavře-
na, aby byl zamezen přímý 
průjezd na náměstí Republi-
ky,“ doplňuje Stanislav Ko-
páček.

Obyvatelé se mohou těšit na pěší zónu v Riegrově ulici

Rekonstrukce ulice 
v Bezovce

Zařazení akce „Rekonstrukce 
ulice v Bezovce“ do jmenovitého 
plánu investic MO Plzeň 3 na rok 
2008 schválila mimořádná rada 
i obvodní zastupitelstvo. Jedná se 
o úsek mezi ulicemi Schwarzova 
a Mánesova. Odhad nákladů 
na tuto akci je 8.700 tisíc korun 
včetně DPH. V Bezovce se jedná 
o osazení chodníků zámkovou 
dlažbou, o opravu asfaltového 
povrchu silnice a o vybudování 
parkovacích míst. Na rok 2008 
byla schválena celková částka 
na investiční akce ve výši 42 566 
tisíc korun.

Zastupitelstvo 
podpořilo třídění 
elektromateriálu   

Rozpočtové opatření v podobě 
převodu fi nančních prostředků 
z provozních do investičních 
prostředků ve výši 49 tisíc korun 
schválila Rada a Zastupitelstvo 
městského obvodu Plzeň 
3. O převod žádal Odbor 
dopravy a životního prostředí. 
Prostředky budou využity na 
nákup skladového kontejneru 
pro uložení elektromateriálu ve 
sběrném dvoře ve Vejprnické ulici 
v Plzni. Náš obvod podporuje 
třídění odpadu a snaží se neustále 
rozšiřovat sortiment tříděného 
materiálu.

Obvod podporuje 
neziskové organizace 

Dotaci v celkové výši 49 tisíc 
korun dvěma neziskovým 
organizacím schválili zastupitelé 
na svém 11. zasedání. Jedná se 
o dotaci ve výši 39 tisíc korun 
pro TJ Sokol Plzeň 1, občanské 
sdružení Česká obec Sokolská, na 
úhradu části provozních nákladů 
na energie a dotaci ve výši deset 
tisíc korun pro TJ Plzeň Litice na 
sportovní materiál pro družstva.

Oslavili diamantovou svatbu
Diamantovou svatbu v sobotu 
1. listopadu 2008 oslavili 
manželé Jiří a Vlasta Rádlovi 
ze Skupovy ulice v Plzni. 
Své symbolické „ano“ si po 
60 letech před oddávajícím 
Mgr. Vladimírem Hirtem 
řekli v 15 hodin na plzeňské 
radnici. Slavnostního 
obřadu se zúčastnily členky 
komise SPOZ při centrálním 
plzeňském obvodu, které 
jubilantům popřály a předaly 
dárkový balíček.
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Projekt Aktivně na mateřské úspěšně pokračuje
V průběhu září 2007 až du-

ben 2008 realizovalo Občanské 
sdružení STUDNICE projekt 
Aktivně na mateřské spolu-

fi nancovaný z prostředků Pl-
zeňského kraje a Společného 
regionálního operačního pro-
gramu. Tento projekt byl určen 
pro všechny ženy na nebo po 
mateřské a rodičovské dovole-
né, které měly zájem zvýšit si 
svoji kvalifi kaci před návratem 
do zaměstnání. Do projektu se 
přihlásilo celkem 132 klientek, 
které absolvovaly jednotlivé 
vzdělávací kurzy s úspěšností 
více jak 75%. „Zájem klientek 
více jak dvojnásobně převýšil 
naše očekávání“ sdělila koor-
dinátora projektu Hana Kotko-
vá. „Mnohé z uchazeček jsme 
museli dokonce odmítat, ne-
boť kapacita jednotlivých kur-
zů byla omezená“ dodala dále 
paní Kotková. „Právě veliký 
zájem o nabídku vzdělávacích 
kurzů utvrdil naše přesvědčení 
o smysluplnosti práce a pokra-
čování v aktivitách pro ženy na 
rodičovské dovolené“. Od září 
2008 projekt pokračuje a na-
bídka kurzů se navíc rozšířila 

o nové kurzy. Maminky nyní 
mohou studovat kurzy z oblasti 
počítačových dovedností, psy-
chologie a komunikace, fi nanč-

ního plánování apod. Do port-
folia vzdělávacích aktivit přibyl 
i kurz první pomoci a kurz za-
měřený na evropskou proble-

matiku. „Velký zájem je opět 
o výuku angličtiny a to jak kon-
verzace, tak výuku zaměřenou 
na uplatnění jazyka v komerč-
ní praxi a cestovním ruchu“ 
uvedla studijní asistentka paní 

Eva Sýkorová. Tradičně plně 
obsazen je akreditovaný rekva-
lifi kační kurz „Základy obsluhy 
osobního počítače“ po jehož 
absolvování obdrží studentka 
osvědčení s celostátní platností. 
Velkým lákadlem pro účastnice 
projektu je možnost umístit své 
potomky do dětském koutku, 
který je součástí Vzdělávacího 
centra o.s. STUDNICE. „Her-
na prošla v letních měsících 
nákladnou modernizací, takže 
nyní poskytuje dětem skutečně 
atraktivní vyžití“ zdůraznila 
Hana Kotková. O děti se v době 
výuky stará vyškolený perso-
nál, takže maminky mají klid 
na své studium. Pro studentky 
je samozřejmě k dispozici i stu-
dijní asistentka a možnost vyu-
žít knihovnu odborné literatury 
umístěnou rovněž v prostorách 
Vzdělávacího centra. Bližší in-
formace o projektu lze nalézt 

na webových stránkách www.
matky.cz nebo přímo ve Vzdě-
lávacím centru v Plzni, Skvr-
ňanská 12, tel.: 378 229 490, 
602 255 786, e-mail: info@
matky.cz

Proběhne modernizace policejní služebny
Radní a zastupitelé obvodu 
projednali a schválili roz-
počtové opatření ve výši 
400.000,- Kč. Jedná se o fi -
nanční prostředky převedené 
z Magistrátu města Plzně do 
rozpočtu MO Plzeň 3. „Pro-

středky jsou určeny na sta-
vební úpravy a modernizaci 
pracovního prostředí služeb-
ny Městské policie – Bory 
v Heyrovského ulici. Uvede-
ná nemovitost je svěřena do 
správy našeho obvodu a její 

současný stav neodpovídá 
požadavkům dnešní doby. 
Musíme rekonstruovat soci-
ální zařízení, elektroinstalaci, 
podlahové krytiny a zvýšit po-
hodlí pro veřejnost,“ vysvět-
luje starosta Jiří Strobach.

Centrální obvod chce 
dosáhnout výstavby 

nové mateřské školky 
Zastupitelé MO Plzeň 3 
odsouhlasili, aby část pozemku 
o výměře 700 až 800 metrů 
čtverečních v prostoru před 2. 
ZŠ ve Schwarzově ulici byla 
svěřena do trvalé správy MO 
Plzeň 3, o které bude žádat 
Radu města Plzně. Lokalita byla 
vytipována jako nejvhodnější pro 
stavbu nového zařízení pro děti 
zejména kvůli blízkosti školy 
a nedostatečné kapacitě MŠ 
v Tomanově ulici. Zamýšlené 
předškolní zařízení by mělo být 
integrováno do přízemí nového 
bytového domu a mělo by se 
skládat z mateřské školy, jeslí se 
zahradou a parkovištěm. Pokud 
Rada a Zastupitelstvo města 
Plzně schválí předmětný záměr 
a svěření pozemků do trvalé 
správy MO Plzeň 3, nebude nic 
bránit výstavbě nového zařízení. 
Mohl by se tak vyřešit trvalý 
nedostatek kapacity předškolních 
zařízení zejména v městské části 
Jižní předměstí.

Třetí plzeňský obvod 
nezapomíná na cyklisty
Rada centrálního plzeňského 
obvodu schválila na svém zasedání 
zařazení akce „Stavební úpravy 
cyklostezky Přemyslova ulice“ 
do databanky investičních záměrů 
MO Plzeň 3. Cílem je propojit 
dva úseky cyklostezky v této části 
města. Nejde pouze o propojení 
obou úseků cyklostezky, ale 
také o úpravu šířky chodníku 
tak, aby byl oddělený provoz 
cyklistů a chodců, což povede ke 
zvýšení bezpečnosti v této části 
města. Cyklostezka zde končí 
u křižovatky s Kalikovou ulicí 
a pokračuje asi po 20 metrech dále 
při Přemyslově ulici. V uvedeném 
úseku je v současnosti chodník 
se smíšeným provozem (cyklisti, 
chodci) s poměrně širokým pásem 
zeleně.
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Elvis, Beatles, Olympic a Stones 
v Besedě

Hlasy mnoha slavných in-
terpretů, které psaly historii 
hudby 20. století zazní na tra-
diční Vánoční diskotéce Ol-
dies but Goldies 25. prosince 
2008 v Měšťanské besedě. 
Celá akce je naprosto ojedinělá 
v celostátním měřítku. O jejím 
renomé svědčí to, že se jedná 
již o 29. ročník a  dlužno podo-
tknout, že od prvního, který se 
uskutečnil v 70. letech v plzeň-
ském DASU, je stále na Hod 
Boží vyprodáno. Akce se koná 
v nádherně zrenovovaných 
prostorách Měšťanské besedy. 
Většina skladeb zazní v origi-
nálních verzích, ať už se bude 
jednat o písničky světové či do-
mácí. Budou vzpomenuty žán-
ry, jejichž mozaika vytvořila 
pevnou půdu pro konstatování, 
že nikdy v historii lidstva neby-
la muzika tak pestrá a inspira-
tivní jako ve 20. století, zvláš-

tě pak v jeho druhé polovině. 
K tanci i oživení vzpomínek 
zazní klasické rock’n’rollové 
melodie. Kromě zmíněného 
„Krále r&r“ se představí i ma-
jitel nejprodávanější rockové 
písničky Bill Haley se svými 
Kometami, černošský interpret 
Chuck Berry a další. Největší 
pozornost bude však věnová-
na 60. letům, kdy vzniklo tolik 
krásných melodií, že by se daly 
hrát do ranních hodin – Ani-
mals, Manfred Mann, Petr No-
vák a tak dále. Sedmdesátá léta 
budou reprezentovat například 
Pink Floyd, ale i taneční hud-
ba disco. Končí se v 80. letech 
dalšími slavnými jmény a pís-
ničkami. V průběhu šesti hodin 
budeme svědky toho, co se dá 
stihnout z historie hudby druhé 
poloviny 20. století. TAKŽE 
25.12.2008 V BESEDĚ!!!

Vážení nájemci městských bytů a nebytových prostor,
s účinností od 1.1.2009 bude správu bytového a nebytového fondu v majetku města zajišťovat společnost Obytná zóna  

Sylván, a.s.  
Změna správce bude probíhat tak, aby se Vás, nájemců, ve všech oblastech správy dotkla co nejméně.

Kontaktní místo zůstává na adrese Palackého náměstí 6 v 1. patře. Beze změny zůstávají i úřední dny a to pondělí  od 8,00 
- 12,00  a  13,00 – 17,00 hodin, středa 8,00 - 12,00  a 13,00 – 18,00 hodin. V ostatních pracovních dnech bude nový správce 
k dispozici od 8,00-15,00 hodin s polední přestávkou. Zároveň budou Vám, nájemcům, k dispozici stejná telefonní čísla a to 

378 035 660 – 69. Na těchto kontaktech je možné předávat Vaše oznámení o závadách či Vaše požadavky na opravy, případně 
nahlásit havárie. Nepřetržitá havarijní služba bude zajištěna na telefonním čísle 

377 454 638, 733 222 636,  včetně  víkendů a svátků.
Způsob placení přes SIPO, čísla účtů pro hrazení řádných plateb pro bezhotovostní převody a variabilní symboly 

zůstávají beze změny. 

Rada centrálního plzeňského 
obvodu schválila zařazení akce 
„Rozšíření parkovacích ploch 
mezi obytnými domy v Čermá-
kově ulici č. 56 a 58“ do da-
tabanky investičních záměrů 
MO Plzeň 3. Vyšla tak vstříc 
požadavku občanů. „Projekt 
parkoviště musí řešit i ochra-
nu, nebo přeložení kabelového 
rozvodu veřejného osvětlení, 
které je zde v zemi. Realizací 
akce nesmí dojít také k poško-
zení ani likvidaci stávajících 
dřevin. Naopak by se zde měly 
nové vzrostlé stromy vysadit. 

Předpokládané náklady vyply-
nou po zpracování projektové 
dokumentace,“ říká starosta 
obvodu Jiří Strobach. Se zámě-
rem souhlasí i Správa veřejné-
ho statku města Plzně, která ur-
čila podmínky, za kterých může 
být akce realizována. Stávající 
parkoviště bude prodlouženo 
jižním směrem o plochu 15 x 
27 metrů, která umožní obou-
stranné kolmé parkování. Bude 
vyřešeno odvodnění plochy 
a nové parkovací prostranství 
bude opatřeno betonovou dlaž-
bou.

Na základě požadavku občanů do-
jde k rozšíření parkovacích ploch

služba pro senior y a handicepované občany

Tísňová péče

tísňové tlačítko. Pro zajištění 
rychlé pomoci je třeba,  aby  
klient  poskytl  klíče od domu 
a bytu. Mlčenlivost, ochrana 
osobních údajů i majetku je 
smluvně garantována všemi 
zúčastněnými stranami. 
,,Telefonní přístroj ÚMO 
Plzeň 3 zapůjčí klientům 
z obvodu zdarma na jeden rok 
se zkušební dobou 3 měsíců. 
Během zkušební doby může 
uživatel přístroj vrátit a službu 
ukončit. Cena za poskytnutou 
službu Tísňové péče (režijní 
náklady MCHP) je 200 Kč za 

měsíc“, dodává starosta Jiří 
Strobach.

Tísňová linka přinesla ...
pokračování ze str. 3

Oslavili zlatou svatbu

Zlatou svatbu oslavili v sobotu 4. října 2008 manželé Věra 
a Jiří Houdkovi z Lábkovy ulice v Plzni. Své symbolické 
„ano“ si řekli po 50 letech manželství na plzeňské radnici. 
Kuriózní na celé věci je, že své „první ano“ si řekli před 50 
lety ve stejný den, ve stejný čas a na stejném místě. Manželé 
vychovali dceru a syna. V současné době se těší ze čtyř vnoučat 
a jednoho pravnoučka. Ke kulatému výročí manželům popřály 
a předaly dárkový balíček také členky komise SPOZ při 
centrálním plzeňském obvodu.



I N Z E R C E
Kdy skončí analogové vysílání úplně?                                                                                   
Současný způsob televizního vysílání, označovaný jako analogový, Česká republika opustí nejpozději v roce 2015. Tento rok 
určila Evropská komise jako nejzazší termín defi nitivního přechodu na pozemní digitální vysílání. 

Musí se za digitální televizi platit?                                                                                        
Nemusí. Pozemní digitální televize nabízí v první fázi asi dvanáct televizních programů. Naprostá většina z nich vysílá volně, 
tedy bez nutnosti platit za příjem další poplatky. Jedinou a také jednorázovou investicí byl a je nákup set-top-boxu ( a to 
pouze v případě, že stávající televizor digitální tuner neobsahuje ) , jejichž ceny se nyní pohybují v nejnižších relacích okolo 
dvou tisíc korun a nadále klesají. Zdarma lze sledovat televizní kanály také prostřednictvím digitálního satelitního přijímače + 
příslušné karty.

Bydlím v panelovém domě. Nedávno jsem si koupil set-top-box a když jsem ho napojil na anténní rozvod STA, tak mi 

set-top-box hlásil „žádný signál“. Může to být způsobeno tím, že je v klasických STA rozvodech pouze analogový signál 

a ostatní signály jsou odstraněny, aby nerušily analog ? 

Některé původní společné antény (STA) neumožňují rozvod digitálního signálu v UHF pásmu a je potřeba jejich modernizaci 
svěřit odborné fi rmě. Jednou z dalších možností je bytová nebo venkovní anténa.

Chtěl bych se zeptat zda je možné bez nějakého vzájemného rušení zkombinovat příjem ze společné antény, která 

není modernizována pro DVB-T, s osobní umístěnou na lodžii určenou pro DVB-T. Modernizace STA se jen tak 

nedočkám a rád bych situaci řešil vlastní anténou. Programy ČT jsou pro mě důležité, komerční kanály již spíše 

okrajové. 
Sloučení obou zdrojů, tj. společné antény a individuální antény v pásmu UHF, je snadné. Vyřeší to slučovač VHF-UHF, který 
zakoupíte v každém specializovaném obchodě.

S přechodem na DVB-T budeme muset provést „upgrade“ naší STA (společná televizní anténa). Firma, která se nám 

o anténu stará, chce koupit nějaké zařízení za 24 000 Kč, při počtu bytů to vychází skoro stejně, jako by si každý koupil 

vlastní set-top-box. Chci se zeptat, existuje nějaká zákonná povinnost vlastníka objektu  provozovat společnou 

televizní anténu? Napadá mě, že bychom s ukončením analogového vysílání anténu jednoduše zrušili.

Podle Zákona o elektronických komunikacích č.1272005, § 104, odst. 15, je vlastník domu nebo nebytového prostoru povinen 
umožnit uživateli tohoto domu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního právního 
předpisu (zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání). Anténu nedoporučujeme rušit, ale navrženou nabídku 
posoudit nezávislým odborníkem. 

Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o.
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Podzimní taneční vínek
Podzimní taneční vínek 

pro své důchodce pořádal 
centrální plzeňský obvod ve 
středu 22. října 2008 na tra-
dičním místě ve velkém sále 
kulturního domu Peklo v Plz-
ni v obvyklém čase od 16:00 
do 20:00 hodin. K tanci a po-
slechu hrál známý taneční 
orchestr TO1 Miroslava No-
votného. Vstup měli senioři 
zdarma. „Taneční vínek dů-
chodců 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 se-
tkal se s velkým ohlasem. 
Nejinak tomu bylo i u toho 
podzimního,“ říká starosta 
centrálního plzeňského obvo-
du Jiří Strobach. 

Nominujte nejlepší 
sportovce Plzně roku 2008

Nadace sportující mládeže 
připravuje pod záštitou pri-
mátora města každoroční vy-
hlášení nejlepších sportovců 
města Plzně v kategoriích 
žactva a dorostu.  Nomina-
ce do ankety, jejíž vyhlá-
šení se uskuteční v únoru 
2009, je možné zasílat do 5. 
1. 2009 na adresu Nadace 
sportující mládeže, Štrun-

covy sady 3, 301 00 Plzeň 
(tel.: 377 236 696). Formu-
láře jsou spolu s podrobněj-
šími informacemi k dispozici 
na internetových stránkách 
www.nsm.cz. Nadace vyhlásí 
nejlepší sportovce v kategori-
ích mladšího žactva, staršího 
žactva, dorostu (jednotlivci, 
družstva) a také nejlepší spor-
tovní akce pro děti a mládež.

Dyslektik neznamená hlupák
Možná to taky důvěrně zná-
te. Navzdory krásným větám, 
které čtete ve studijním plánu 
svého dítěte, realita je tako-
vá, že jeho handicap ve škole 
nikoho nezajímá. Dyslektik, 
dysgrafik, či majitel jiné po-
dobné poruchy? Pro učitele 
prostě hlupák, který pomalu 
čte a ještě pomaleji chápe. 
Je to začarovaný kruh. Vaše 
dítě se doma učí dlouhé hodiny, 
ovšem výsledky ve škole tomu 
rozhodně neodpovídají. Jako-
by vůbec nechápalo, co čte, 
natož, aby dokázalo text něko-
mu přetlumočit. Nakonec vám 
nezbude nic jiného, než denně 
nastudovat několik předmětů 
a znovu je dítěti odvykládat. 
Což o to, pokud trénujete na 
pozici učitele v základní škole, 
není to na škodu. Jsou-li vaše 
ambice přece jen trochu jiné, 
zřejmě vás několikahodinová 
denní ztráta zrovna nadšením 
nenaplňuje...
Zázrak? Asi jo...

„Co jsem ve škole nepochopil 
za pět hodin, i když jsem po-
psal 15 stránek, pochopil jsem 
v Basicu za deset minut. (Po-
psal jsem dva řádky).“
student, 14 let

„Míša je těžký dyslektik, dys-
grafik, dyskalkulik s diagnózou 
LMD. Těžko se soustřeďuje, 
trpí poruchou chování a učení. 
Vyzkoušeli jsme všechny mož-
né prostředky - terapie, domácí 
učitele atd. - bohužel s chabým 
výsledkem. A najednou se stal 
zázrak; objevili jsme BASIC 
a učitelku, která má výjimečné 
schopnosti. Během letního in-
tenzivního kurzu se Míša zlep-
šil zázračně: plynule si čte, ve 
psaní používá diakritiku, kte-
rou dříve úplně opomíjel. Nej-
větší radost mi udělal, když cca 
po dvoutýdenní terapii jsem ho 
našla doma s knížkou v ruce, 
kterou neodložil přes hodinu 
a přelouskal prvních 30 stran. 
Teď vidím syna spokojeného, 

šťastného. Děkujeme!!!“
paní N.

Desítky stránek popsaných 
podobnými vzkazy jsem četla 
jako ve snách. Že by opravdu 
existovala alternativa denního 
únavného doučování? Zní to 
skoro jako zázrak. Rozhodně 
po těch letech, co doma boju-
jeme s poruchou učení. Usmě-
vavá lektorka mi vysvětluje, že 
Studijní centrum Basic (www.
basic.cz, 377 222 250, Proko-
pova 21, Plzeň) pomáhá dětem 
a studentům jakéhokoliv věku 
zvládat problémy se čtením, 
psaním či pravopisem pomocí 
specializovaného individuál-
ního doučování. Na základě 
dosavadních výsledků se zdá, 
že i tyto děti máji šanci zařadit 
se mezi úspěšné studenty a za-
jistit si tak uplatnění v životě. 
Studijní centrum BASIC ve 
svém programu používá speci-
ální studijní technologii, která 
odhaluje konkrétní překážky, 

na které student může během 
studia narazit, a naučí ho, jak 
je zvládat. Není náhoda, že 
studijní technologii vymys-
lel člověk, který ji potřeboval 
každý den, byl to filozof, vě-
dec, spisovatel, cestovatel pan 
L. Ron Hubbard. Na základě 
výsledků z použití této tech-
nologie založili vysokoškol-
ští profesoři v USA před 32 
lety neziskovou organizaci se 
jménem Aplikovaná scholas-
tikaTM (v překladu: Praktický 
vzdělávací systém). V rámci 
Aplikované scholastiky nyní 
používají tuto technologii ve 
více než 600 školách a vzdělá-
vacích organizacích na celém 
světě. 
No, nebudu přehnaný optimis-
ta, který věří, že si tento pro-
gram najde v dohledné době 
cestu do našich základních 
škol. Ale díky bohu, my si mů-
žeme najít cestu k němu. 

Iva Nováková


