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Starosta Jiří Strobach popřál nejstarší obyvatelce obvodu
Marie Sozanská na začátku 
sedmdesátých let zasadila 
v Plzni na Borech modřín. 
Strom ji už dávno přerostl, 
přestože je o desítky let mladší 
než ona. Marie Sozanská právě 
oslavila sto druhé narozeniny.

„Strom jsem vysadila, když 
jsem se do Plzně přistěhovala, 
teď na něj každý den koukám 
z okna,“ ukazuje na modřín 
obsypaný šiškami. „Sídliště 
bylo tenkrát holé, lidé se tu 
teprve zabydlovali,“ pozname-
nává.

Marie Sozanská často 
vzpomíná na svého manžela, 
zemřel před devětatřiceti lety, 
jeho fotografie však stále zdobí 
knihovnu. „Měli jsme se moc 
rádi,“ říká paní Marie a dívá 
se na dceru a syna, kteří se o ni 
pravidelně starají. 

„Maminka je téměř sobě-
stačná a velmi činorodá,“ 
říkají o ní pyšně její děti Eva 
Mainerová a Zdeněk Sozan-
ský. „Právě dopletla svetřík 
pro své první prapravnouče, 
které se má narodit prvního 
srpna. Ani k tomu nepotřebo-

vala brýle, vidí dobře,“ pozna-
menává dcera Eva. „Maminka 
si každý den dojde do schránky 
pro noviny, pak si je celé pře-
čte. Dívá se také na televizní 
zprávy, má skvělý přehled,“ 

poznamenává syn Zdeněk, 
který posledních několik let 
s maminkou bydlí, aby měla 
zajištěnu celodenní péči. 

„Nashledanou za rok,“ lou-
čil se s oslavenkyní Jiří Stro-

bach, starosta třetího plzeňské-
ho obvodu, který byl nejstarší 
občance této části města k je-
jím narozeninám popřát. „Jis-
tě, já na vás počkám,“ zasmála 
se Marie Sozanská.  

Centrální obvod rozdělil desetitisíce korun
Dvě stě tisíc korun rozdělil 
centrální plzeňský obvod mezi 
pořadatele kulturních akcí. 
Peníze byly poskytnuty z gran-
tového programu Rady měst-
ského obvodu Plzeň 3 v oblasti 
kultury.

Rada obvodu, která může 
přidělovat dotace nepřesahu-
jící výši padesáti tisíc korun, 
odsouhlasila poskytnout třicet 

pět tisíc korun Ivo Huclovi, 
pořadateli festivalu čajové kul-
tury s názvem Tibet mysli, který 
se bude konat v Západočeském 
muzeu. Deseti tisíci koruna-
mi pak rada schválila přispět 
Občanskému sdružení UNIT, 
které se zabývá organizování 
kulturních a volnočasových 
aktivit na území Plzně. „Peníze 
použijeme na uhrazení nákladů 

spojené s festivalem, který jsme 
už pořádali. Zúčastnilo se jej 
osmdesát lidí a jeho součástí 
byl kromě hudebních vystou-
pení také seminář či divadelní 
improvizace,“ uvádí Ota Fal-
dyna, předseda občanského 
sdružení UNIT.

„Zastupitelé našeho obvodu 
na svém 14. zasedání, 28. dub-
na,  pak schválili poskytnout 

celkem sto padesát pět tisíc 
korun čtyřem organizacím,“ při-
pomíná Jiří Strobach, starosta 
plzeňského centrálního obvodu. 
„Nejvyšší sumu, pětasedmdesát 
tisíc korun, získala Základ-
ní umělecká škola ve Starém 
Plzenci na akci s názvem Děti 
dětem,“ pokračuje starosta. 

pokračování na str. 10

Marie Sozanská oslavila 102. narozeniny

Marii Sozanské byl k jejím stodruhým narozeninám popřát také Jiří Strobach (vlevo), 
starosta plzeňského centrálního obvodu. Oslavenkyně Marie Sozanská je na snímku upro-
střed, vpravo stojí její dcera Eva Mainerová. Foto Hynek Mojžíš
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Starostové vzpomenuli na padlého obránce Plzně

Jiří Strobach a Jiří Uhlík uctili na Rooseveltově mostě památku Jindřicha Křečana

Na Jindřicha Křečana, 
který zemřel při obraně 
naší republiky 5. května 
roku 1945, vzpomenuli 
představitelé městských 
obvodů Plzeň 1 a 3. Jiří 
Strobach, starosta třetí-
ho obvodu, spolu s Jiřím 
Uhlíkem, jenž vede první 
obvod, položili květiny 
na Rooseveltově mostě 
u místa, kde tehdy třiceti-
letý Jindřich Křečan padl. 
Naplňují tak slova, která 
jsou napsána na pamětní 
desce: ´Nikdy nezapome-
neme´.

PLZEŇ SKVRŇANY
OO PČR Plzeň Skvrňany
Vejprnická 56,  318 00 Plzeň
Telefon: 974325394

Obvodová služebna MP 
Plzeň Skvrňany
Terezie Brzkové 35, 318 00 
Plzeň
Telefon: 378036966

OKRSEK A
Teritoriální vymezení: K. 
Steinera, Lábkova, Macháč-
kova, T. Brzkové

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Zoubek
E-mail: policista.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Strážník s osobní odpověd-
ností: Str. Thern
E-mail: straznik.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Zastupitel: Petr Kastner
Telefon: 725049325
E-mail: zastupitel.skvrnany.
A@bezpecnemesto.eu

OKRSEK B
Teritoriální vymezení: Láb-
kova, T. Brzkové, Vojanova

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Pecka

E-mail: policista.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Strážník s osobní odpověd-
ností: str. Jenotová
E-mail: straznik.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Zastupitel: Petr Kastner
Telefon: 725049325
E-mail: zastupitel.skvrnany.
B@bezpecnemesto.eu

OKRSEK C
Teritoriální vymezení: 
Pecháčkova, T.Brzkové, Vej-
prnická, Waltrova 

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Znášík
E-mail: policista.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Strážník s osobní odpověd-
ností: str. Zborník (UMO3)
E-mail: straznik.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Zastupitel: Petr Kastner
Telefon: 725049325
E-mail: zastupitel.skvrnany.
C@bezpecnemesto.eu

OKRSEK D
Teritoriální vymezení: Láb-
kova, Slavojova, Slovanské 
údolí, U domažlické trati, Vej-

prnická, Za humny, Zábojova

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Škreko
E-mail: policista.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Strážník s osobní odpověd-
ností: str. Košťálová
E-mail: straznik.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Zastupitel příslušného okrs-
ku: Petr Kastner
Telefon: 725049325
E-mail: zastupitel.skvrnany.
D@bezpecnemesto.eu

OKRSEK E
Teritoriální vymezení okrs-
ku: Domažlická, Emingerova, 
J.Škardy, Křimická, Malesic-
ká, Na dlouhých záhonech, 
Na okraji, Na pile, Na strá-
ních, Na výspě, Nade Mží, 
Stříbrská, Sulislavská, Školní 
náměstí, Tichá, Touškovská, 
U domažlické trati, U dráhy, 
Vejprnická, Za humny

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Pulman
E-mail: policista.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Strážník s osobní odpověd-
ností: str. Poláček

E-mail: straznik.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Zastupitel příslušného okrs-
ku: Miloslav Švantner
Telefon: 725049341
E-mail: zastupitel.skvrnany.
E@bezpecnemesto.eu

OKRSEK G
Teritoriální vymezení okrs-
ku: Bezejmenná, Domažlic-
ká, Dopravní, Chotěšovská, 
K lesu, K merfánům, K Plzni, 
Konečná, Krajní, Kreuzman-
nova, Línská, Na průhonu, Na 
souvrati, Na úhoru, Prostřed-
ní, Průjezdní, Rovná, Šikmá, 
U hřbitova, U malého rybníč-
ka, U Svahu, U vrby, Zátiší

Policista s osobní odpověd-
ností: prap Šilhavý
E-mail: policista.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Strážník s osobní odpověd-
ností: str. Šleze
E-mail: straznik.skvrnany@
bezpecnemesto.eu

Zastupitel příslušného okrs-
ku: Marie Víšková
Telefon: 725049343
E-mail: zastupitel.skvrnany.
G@bezpecnemesto.eu

Bezpečné město - na koho se můžete obrátit
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Starosta Jiří Strobach vítal 
jaro s dětmi

Většina mateřských škol 
na území centrálního plzeň-
ského obvodu má na svých 
zahradách nové stromky 
nebo keře. S jejich výsad-
bou pomohl starosta obvodu 
Jiří Strobach.

Akce Vítání jara byla 
zahájena první jarní den 
v sobotu 21. března na 
zahradě Dětského domova 
Domino v Plzni na Skvrňa-
nech. Během dubna pak 
výsadba stromků pokra-
čovala za přítomnosti dětí 

a jejich rodičů na zahradách 
u mateřských škol.

„Náš obvod zakoupil 
jedenáct lip srdčitých a dva 
keře rododendronů,“ pozna-
menává starosta. „Výsadba 
stromků byla vždy doplněna 
krátkou besídkou s odborní-
ky. Akcí jsme chtěli podpořit 
enviromentální výchovu dětí 
předškolního věku,“ říká 
starosta a dodává, že chlapci 
a děvčata se spolu s pedago-
gy budou o stromky a keře 
aktivně starat.

Audit úřadu 
centrálního obvodu 

dopadl dobře
Podle průzkumu provedeného 
společností  Deloitte Adviso-
ry  je organizace a řízení Úřa-
du Městského obvodu Plzeň 3 
na dobré úrovni.  

Společnost Deloitte Advi-
sory  hodnotila zvláště dobře 
poměr mezi chodem úřadu 
a službami občanům. Pozitiv-
ně vyšla organizační struktura 
na úrovni jednotlivých odborů, 
které jsou kompetentně rozdě-
leny tak, aby občan nemusel 
zbytečně chodit na mnoho 
míst kvůli jedné věci.  Dobře 
ohodnocena byla i vybraná 
agenda fungující pro celé měs-
to Plzeň, jako je  matrika, ztrá-
ty a nálezy a další.

Naopak slabé stránky pod-
le provedené analýzy jsou 

ve vysokém počtu pracovní-
ků podřízených jednotlivým 
vedoucím, vedení duplicit-
ních evidencí v docházce 
a zbytečné dvojí vedení papí-
rové a elektronické evidence.

„Samozřejmě, že máme co 
zlepšovat a budeme na tom 
dle výsledků analýzy praco-
vat. Čeká nás ještě příprava 
vize, jak dále postupovat,  jak 
a co na našem úřadu změnit 
a v jakém časové sledu. Ale 
těší nás, že jsme v historii 
obdobných auditů, které tato 
renomovaná společnost pro-
váděla v České republice, 
dopadli jako druzí nejlépe 
hodnocení,“ říká Jiří Stro-
bach starosta centrálního 
obvodu.  

Centrální plzeňský obvod 
nezvýší podnikatelům 

nájem
Rada plzeňského centrální-
ho obvodu se na svém 39. 
zasedání v úterý 12. květ-
na rozhodla nenavyšovat 
na území obvodu nájem 
podnikatelům, kteří mají 
pronajaty od města Plzně 
nebytové prostory. Podle 
smluv, které mají podni-
katelé uzavřeny s městem, 
může být každý rok nájem 
zvýšen o inflační navýšení 
předcházejícího roku.

„Rada centrálního obvo-
du odhlasovala, že v letoš-
ním roce nebude zvyšo-
vat nájem o inflaci za rok 
2008,“ uvádí Jiří Strobach, 
starosta centrálního plzeň-
ského obvodu. „K tomu-
to kroku jsme se rozhodli 
vzhledem k celosvětové 
finanční krizi, která postih-
la i obyvatele České repub-
liky. Snažíme se v našem 
obvodu tímto způsobem 

pomoci  podnikatelům,“ 
pokračuje Jiří Strobach.  

Inflace v loňském roce 
podle Českého statistic-
kého úřadu činila 6,3 pro-
centa. Komerční nájemné 
se v centrálním obvodu 
řádově pohybuje mezi tisí-
ci až čtyřmi tisíci koru-
nami za metr čtvereční 
a rok. Navýšení nájemné-
ho za jeden metr čtvereční 
a rok by letos tedy činilo 
63 až 252 korun. „Napří-
klad provozovny, jako 
jsou středně velké cuk-
rárny, platí nájemné oko-
lo pětadvaceti tisíc korun 
měsíčně. Díky tomu, že 
rada našeho obvodu roz-
hodla nenavyšovat nájem 
o inflaci, ušetří měsíčně 
tisíc pět set sedmdesát pět 
korun, ročně je to téměř 
devatenáct tisíc korun,“ 
uvádí Jiří Strobach. 
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Bezbolestné omlazení! Přesto se bojíte?
Když Lasera pořídila na odstra-
nění vrásek unikátní laser EXE-
LO 2,  o němž jsme v minulém 
čísle čtenářky  informovali, 
přibývalo v kosmetickém lase-
rovém centru nejen pacientů, 
ale i telefonických dotazů, 
v nichž tazatelky přes všechna 
ujištění projevovaly své obavy 
a strach. I když jim zaměstnan-
kyně centra vysvětlovaly, že 
nový laser žádnou kůži neřeže, 
ale zasahuje ji pouze bodově 
a zákrok je tak daleko méně 
invazivní – mnohé z nich neu-
věřily. A právě pro tyto „nevě-

řící Tomášky“ přichází Lasera 
s výtečnou zprávou:

Po „BOMBĚ“, kterou Exelo 
2 svojí převratností v odstraňo-
vání vrásek shodilo na kosme-
tický laserový trh, předkládá 
Lasera svým klientkám ten-
tokrát „BONBONEK“, a to 
v podobě zcela neinvazivní 
metody odstraňování vrásek 
nazývané REJUVENACE. 
Ta připomíná pouze příjemné 
opalování, kdy namísto slun-
ce nastupuje laserové záření 
a po něm – stejně jako u moře 
– hojivý krém.

V průběhu ošetření zaznamenávají pacientky pouze relaxační 
pocity.

Od letošního jara provádí plzeňské Kosmetické laserové cent-
rum VS LASERA díky unikátnímu laserovému systému LEDA 
rejuvenace, které jsou určeny všem ženám, které si přejí zpoma-
lit stárnutí kůže a zatím měly strach z invazivnosti zákroku. Ten 
účinně ničí i bakterie v hlouběji uložených mazových žlázách, 
čímž bez omezení věkové hranice řeší veškeré projevy akné.

Kosmetické laserové centrum VS LASERA
323 00 Plzeň, Sokolovská 82

tel. 377 539 126, mob. 775 339 126
e-mail: info@vslasera.cz,

 http: www.vslasera.cz

Obvod vyhlásil výtvarnou 
soutěž

Starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach vypsal v květ-
nu výtvarnou soutěž pro žáky 
1. stupně základních škol. Děti 
mají ve svých obrázcích ztvár-
nit svou představu sportovní-
ho centra u borské přehrady 
v Českém údolí.  Do soutěže 
se již přihlásilo pět základních 
škol, které sídlí na území obvo-
du, jsou jimi 10.  ZŠ - náměstí 
Míru, 11. ZŠ – Baarova ulice, 
15. ZŠ – ulice Terezie Brzko-
vé, 16. ZŠ – Americká třída 
a Benešova základní škola 

– Doudlevecká ulice. Soutěž je 
stále otevřena, zapojit se může 
jakákoli základní škola , stačí 
do 22. června odevzdat obál-
ku s obrázky v podatelně Úřa-
du městského obvodu Plzeň 3 
v sadech Pětatřicátníků číslo 
7, 9. Obálka by měla být ozna-
čena nápisem Borská přehrada 
a měla by být na ní také uve-
dena škola, jejíž děti se soutěže 
účastní. Obrázky vyhodnotí 
komise složená z představitelů 
obvodu, ocenění bude dětem 
předáno během září.

T.J. SOKOL PLZEŇ I.  nabízí ve svém areálu ve Štruncových 
sadech pro veřejnost možnost zahrát si   tenis , nohejbal, volej-
bal, či malou kopanou na hřištích s umělým povrchem. 
Informace na číslech 377 223 142, 733 662 108 nebo přímo 
v kanceláři T. J. Sokol Plzeň I Štruncovy sady.

Jarní taneční vínek přilákal stovky seniorů
Zaplněný taneční parket a dobrá 
nálada, takové byly hlavní zna-
ky Jarního vínku, který pro seni-
ory pořádal třetí plzeňský obvod 
v kulturním domě Peklo. K tanci 
a poslechu hrál Taneční orchestr 
Miroslava Novotného pod vede-
ním kapelníka Jiřího Břicháče. 

„Chodíme na vínek pravidel-
ně, rádi si zatančíme na hudbu 
našeho mládí,“ uvedl Miloslav 
Vonášek ze Skvrňan, který spo-
lu se svou ženou patřil k více 

než třem stovkám návštěvníků 
májového večera. 

„Vínek je tradiční akcí, kterou 
pro seniory našeho obvodu pořá-
dáme už od začátku devadesá-
tých let minulého století,“ uvedl 
při slavnostním zahájení jarní-
ho vínku Jiří Strobach, starosta 
centrálního plzeňského obvodu 
a pozval všechny na podzimní 
vínek, který je naplánován na 9. 
listopadu letošního roku. 
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Zastupitelé centrálního obvodu rozhodli o jménech ulic
K Lávce a Goldscheiderova, 
to jsou názvy dvou ulic, které 
byly dosud beze jména. Jejich 
názvy schválili zastupitelé 
městského obvodu Plzeň 3. 

Název K Lávce je určen pro 
ulici v lokalitě chatové oblas-
ti při Klatovské ulici mezi 

Plzní a Liticemi. S návrhem 
tohoto názvu přišlo Občan-
ské sdružení Paškova stráň. 
Sdružení navrhovalo pojme-
novat ještě další dvě ulice. 
Ty jsou však přímo na hrani-
ci třetího městského obvodu 
a Městského obvodu Plzeň 6 

Litice, proto by podle Statu-
tu města Plzně o jejich názvu 
mělo rozhodovat Zastupitel-
stvo města Plzně. 

V lokalitě Zelený trojúhel-
ník sever neměla název ulice, 
kde byly postaveny dva byto-

vé domy. Zastupitelé souhla-
sili s názvem Goldscheidero-
va. Jde o pojmenování, které 
místní obyvatelé pro tuto část 
Plzně používají už desetile-
tí. Jméno tato lokalita získala 
podle majitele dnes již zaniklé 
cihelny. 

Přehlídka českých filmů 
s názvem Finále už neod-
myslitelně patří k jarní Plz-
ni. Každoročně ji navště-
vují tisícovky diváků, kteří 
chtějí vidět, jak nejnovější 
snímky naší kinematogra-
fie, tak poklady z filmo-
vých archívů. Jedním z ofi-
ciálních hostů plzeňského 
festivalu byl i Jiří Stro-
bach, starosta plzeňského 
centrálního obvodu, který 
společně s Václavem Mar-
houlem, režisérem filmu 
Tobruk, rozkrojil ´finálový 
dort´.

Zastupitelé si udělali pracovní odpoledne 
- zasadili strom

Krumpáč, rukavice a mon-
térky zvolili jako pracovní 
oděv sobotního odpoled-
ne někteří plzeňští politici, 
mezi nimi zastupitel MO 

Plzeň 3 Radislav Neubauer 
a zastupitel města a pri-
mář porodnického odděle-
ní MUDr. Jiří Liška. Nový 
strom byl vysazen v cent-

rálním obvodě na travna-
tém porostu před borským 
nákupním střediskem Luna.  
„Máme zájem o zkrášlení 
našeho životního prostředí 
a proto jsme se rozhodli jít 
v této oblasti příkladem“, 
říká Radislav Neubauer. 
„K této akci jsme dostali 
povolení Odboru životního 
prostředí a dopravy ÚMO 
Plzeň 3 a symbolicky jsme 
si zvolili  lípu, strom úzce 
spojený s našimi národními 
dějinami a českou státností“, 
dodává Radislav Neubauer. 

Vysazení této lípy bylo 
provedeno 3.4. v 17,00 hod. 
a zúčastnění politici se o ní 
budou starat až do jejího 
úplného zakořenění.

Finále patří k Plzni

Na lince číslo 
32 bude nová 

zastávka
Třetí plzeňský obvod zřídí na 
svém území novou zastávku 
Městské hromadné dopravy pro 
autobus číslo 32. Tento krok 
odsouhlasila na svém květno-
vém zasedání rada obvodu.

Zastávka na znamení bude 
mezi stávajícími zastávkami 
V zahradách a Radobyčice - 
Dlážděná. „V této oblasti byla 
postavena řada domků s celo-
ročním užíváním. S žádostí zří-
dit v této lokalitě zastávku měst-
ské hromadné dopravy přišli 
obyvatelé této lokality,“ uvádí 
Jiří Strobach, starosta obvodu 
a dodává, že jejich žádost rad-
ní jednomyslně odsouhlasili, 
zastávka bude zřízena v obou 
směrech. 
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Plzeň je prvním městem, které ustanovilo 
konzultační skupinu pro posuzování zákonnosti 

nahlášených pochodů
Množící se pochody různých 
extrémistických skupin a usku-
pení přiměly město Plzeň, aby 
ustanovilo expertní komisi na 
posuzování oprávněnosti nahlá-
šených pochodů. Město nechce 
jen nečinně přihlížet, jak různá 
uskupení, která hlásají potlačo-
vání lidských práv nebo se pří-
mo hlásí k nacismu pochodují 
městem.  

„Potřebujeme odborníky, 
kterým nečiní potíže rozeznat 
o jaké uskupení se jedná, co 
hlásá a jaké jsou jejich cíle. 
Jestli jejich oznámení už v sobě 
nenese známky porušení záko-
na nebo porušení základní lis-

tiny práv a svobod. V případě, 
že na povoleném shromáždění 
zaznamenají odbornicí z kon-
zultační skupiny indicie, které 
se neslučují s našim právním 
řádem, budeme o nich vědět 
a tak pochod nebo shromáždění 
zakázat,“ dodává radní Pale-
ček.
Členy konzultační skupiny 

budou odborníci z Ministerstva 
obrany, Ministerstva vnitra, 
právníci a politologové ze ZČU 
a ke konzultaci budou připrave-
ni také konzultanti z Policie ČR. 
Expertní komise dnes zasedala 
poprvé a konečný počet jejich 
členů nepřesáhne osm členů.   

Projekt Bezpečné město začal řešit nesprávné 
parkování v centru města

Stále častěji si občané Plz-
ně stěžují, prostřednictvím 
portálu Bezpečné město, na 
nesprávné parkování v cent-
ru města. Poukazují na to, že 
zejména ve večerních a noč-
ních hodinách v době víken-
dů, si řidiči parkují svá vozi-
dla před restauracemi a bary 
v centru města, kam se jdou 
bavit, a je jim lhostejné, že 
porušují dopravní předpisy. 

Vedení města společně 
s městskou policií, doprav-
ním inspektorátem Policie 
ČR a Správou veřejného 
statku města Plzně připravili 
razantní opatření proti neu-

kázněným řidičům. „V nej-
bližší době došlo a ještě dojde 
k dopravním akcím v centru 
města, které jsou zaměřeny 
zejména na nezákonně parku-
jící vozidla v okolí restaurací 
a barů a na nesprávné parko-
vání vozidel TAXI,“ říká radní 
pro správu veřejného majet-
ku města Helena Matoušo-
vá.  „Tam, kde k tomu budou 
zákonné důvody, jsou špatně 
zaparkovaná vozidla odtaže-
na. Policisté a strážníci budou 
při ukládání sankcí v tomto 
případě nekompromisní,“ 
řekl radní pro bezpečnost ve 
městě Karel Paleček. 

Občané využívají portál Bezpečného města
Přestože od spuštění interne-
tových stránek www.bezpec-
nemesto.eu neuběhlo více než 
tři měsíce, občané už se naučili 
jej využívat.

Nejvíce vnímaví ke svému 
okolí jsou obyvatelé cent-
rálního Plzeňského obvodu. 
Upozorňují na špatné parko-
vání v ulicích kolem náměstí 
Republiky, na nebezpečné pře-

chody nebo postrádají chodní-
ky na frekventovaných úsecích. 
Všechna upozornění a stížnosti 
se buď začala ihned řešit a pře-
dala se kompetentním osobám 
nebo byli občané odkázáni na 
plány města. „Například pro-
blém nedovoleného parkování 
budeme řešit nočními odtahy 
a nemá tedy smysl ihned řešit 
jednotlivé případy“ říká radní 

pro bezpečnost ve městě Karel 
Paleček a dodává, že koncepč-
ní řešení nočních odtahů bude 
mnohem účinnější, protože 
potom si špatně zaparkovat 
dovolí jen opravdu ti nejotrlej-
ší.

Samostatnou kapitolou jsou 
potom stížnosti na nepřizpů-
sobivé občany tzv.bezdomov-
ce.  I v tomto případě probíhá 

celoměstská akce. Na základě 
jejichž výsledků budou přijata 
opatření, která problém s bez-
domovci budou řešit kom-
plexně. Město Plzeň chce řešit 
i ostatní problémy týkající se 
například přechodů přes silni-
ce, ale na některé nákladnější 
úpravy nebo rekonstrukce už se 
v letošním roce nebude dostá-
vat finančních prostředků. 

Plzeň začala radikálně řešit problémy 
s nelegálními reklamními vozíky

Celkem čtyři přívěsné reklam-
ní vozíky byly dne 13. 5. 2009 
odtaženy z veřejných prostran-
ství centrálního Plzeňského 
obvodu..  

Problémy s nelegálním rekla-
mou začal centrální plzeňský 
obvod řešit už v červnu minu-
lého roku. Majitelé přívěsných 

vozidel, na nichž byly umístěny 
reklamní panely, neplatili poplat-
ky ani za pronájem reklamní 
plochy ani za zábor veřejného 
prostranství. V historickém jádru 
města přitom poplatek za zábor 
jednoho metru čtverečního 
veřejného prostranství činí třicet 
korun za den. 

„Nejprve jsme podle regis-
tračních čísel zjistili majitele 
mobilních vozíků a vyzvali je, 
aby vozidlo odtáhli,“ informuje 
Jiří Strobach, starosta plzeňského 
centrálního obvodu. „Na Palac-
kého náměstí, kde byly celkem tři 
vozíky, na tuto výzvu reagoval jen 
jeden majitel,“ pokračuje a dodá-
vá, že další zaplatil pokutu, která 
činila dvacet pět tisíc korun, ale 
vozík s reklamou neodklidil. 
Byla však vyměřena i pokuta ve 
výši padesáti tisíc korun. Ta ale 
ještě zaplacena nebyla. 

Problém pak obvod řešil ve 
spolupráci se Správou veřejného 
statku města Plzně. Obvod dal 
Správě veřejného statku pokyn 
k odtahu vozíků s reklamními 
panely. 

Odstavené vozíky s nele-
gální reklamou byly odtaženy 
nejen z Palackého náměstí ale 
také z dalších míst, například 
z plochy před areálem plzeňské 
fakultní nemocnice na Borech 
a z ulice Na Rychtářce. 

Vozíky byly odtaženy na 
odstavnou plochu Správy veřej-
ného statku města Plzně. „Tím-
to opatřením chceme chránit 
všechny poctivé podnikatele, 
kteří platí poplatky za zábor 
veřejného prostranství nebo za 
pronájem reklamní plochy,“ 
poznamenává Jiří Strobach 
a upozorňuje, že například za 
reklamní plochu na billboard 
platí nájemce okolo pěti tisíc 
měsíčně.  
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V létě začne výstavba 
multifunkčního areálu 

u borské přehrady

Zastupitelé města Plzně 
odsouhlasili, aby výstav-
ba Multifunkčního are-
álu České údolí byla 
zařazena do plánu inves-
tic. Letos město na jeho 
výstavbu uvolní čtyři-
cet pět milionů korun, 
které budou převedeny 
do rozpočtu městského 
obvodu Plzeň 3, na jehož 
území bude nový spor-
tovní a relaxační areál 
vybudován. „Už máme 
platné stavební povolení 
a právě probíhá výkup 
pozemků pod plánova-
ným areálem,“ uvádí 
Jiří Strobach, starosta 
centrálního plzeňského 
obvodu, a připomíná, že 
výkup pozemků hradí 
obvod ze svého rozpoč-
tu. První etapa výstavby 
začne už o prázdninách. 

Nový areál nabíd-
ne desítky sportovišť 
i atrakcí přímo u borské 
přehrady, která je oblí-
beným výletním místem 
Plzeňanů. Dosud však 
měli v jejím okolí k dis-

pozici jen dva stánky 
s občerstvením, tobogan 
a dvě provizorní hřiště 
vysypaná pískem. To by 
se však mělo změnit.

„Projekt multifunkč-
ního areálu počítá 
například s víceúčelo-
vým hřištěm na volej-
bal, vybíjenou, házenou, 
s travnatým univerzál-
ním hřištěm pro malou 
kopanou i s hřištěm na 
plážový volejbal či s uni-
verzálním přírodním 
hřištěm, které vznikne 
na upravené louce. Dále 
bude vybudován minigolf 
o celkové rozloze přesa-
hující dva tisíce čtve-
rečních metrů. Na své si 
přijdou také in-line brus-
laři. Plány zahrnují také 
dětská sportoviště s růz-
nými prolézačkami, hou-
pačkami a pískovištěm 
i speciálně vybavenou 
relaxační zónu pro seni-
ory. Sportoviště budou 
mít dostatečné sociální 
zázemí,“ vyjmenovává 
Jiří Strobach. 

Borský vodník, je novým 
obyvatelem Muzea strašidel, 

můžete mu najít jméno
Muzeum strašidel má nové-
ho obyvatele a třetí plzeňský 
obvod zase nového patrona. 
Je jím Borský vodník, které-
ho starosta obvodu Jiří Stro-
bach představil ve čtvrtek 21. 
května na náměstí Republiky 
na Májových trzích. Územím 
centrálního obvodu protéka-
jí tři řeky: Radbuza, Úhlava 
a Mže, proto je logické, že 
se jeho patronem stal právě 
vodník. „Řeky jsou nejen 
důležitým krajinným prvkem, 

ale dotvářejí také atmosféru 
města. Jejich břehy nabíze-
jí možnost relaxace, a proto 
patří k dlouhodobým plánům 
města Plzně nejen jejich revi-
talizace ale také vznik rela-
xačních a odpočinkových zón 
v jejich blízkosti,“ uvedl Jiří 
Strobach.
Pokud by vás napadlo jméno, 
které by se k této dvoumetro-
vé dřevěné pohádkové bytosti 
hodilo, prosím, napište jej na 
adresu: redakce@plzen3.eu
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Festival mladé kultury CIGIS-
TOCK 2009, jenž se uskuteční 
22. 6. – 25. 6. 2009 na několi-
ka místech v centru Plzně, je 
akcí, která rozvíjí současnou 
podobu festivalu CIGISTOCK 
k více uměleckým oblastem, 
do více dní a na více festiva-
lových míst. 

Festival CIGISTOCK je uni-
kátním projektem mladých 
lidí, kteří ve svém volném 
čase a bez nároku na honorář, 
připravují pro své vrstevní-
ky kulturní akci, která nemá 
minimálně v Plzeňském kraji 
obdoby. Během čtyř festiva-
lových dní se na třech mís-
tech v centru Plzně představí 
mladí divadelníci, filmaři, 
literáti, muzikanti a výtvar-
níci. Návštěvníci tak budou 
mít možnost zhodnotit kul-
turu, kterou vytvářejí mladí, 
jako celek. 

Festival CIGISTOCK podpo-
ruje kandidaturu města Plzně 
na titul Evropské hlavní město 
kultury 2015. „Možná i díky 
němu má Plzeň o kousek blíž 
k získání tohoto prestižního 
titulu, protože právě úspěšné 
akce, které vzešly z iniciativy 
občanů, jsou nejlepším uka-
zatelem kulturnosti daného 
regionu,“ podporuje festival 
náměstkyně primátora města 
Plzně Marcela Krejsová. 

Festival letos již potřetí podpo-
ruje Nadace Vodafone. Ředi-
tel Nadace Vodafone Robert 
Basch vysvětluje proč: „Plzeň-
ský hudební festival CIGIS-
TOCK je akcí, která přesně 
splňuje poslání a cíle Nadace 
Vodafone. Organizují ji ze své 
iniciativy mladí lidé, kteří se 
na ní učí nejen kreativitě, ale 
i odpovědnosti spojené s vede-
ním projektu. Proto jsme se 

rozhodli CIGISTOCK podpořit 
v rámci grantového programu 
Vpohybu.“ 

 Festival navazuje na předcho-
zí šestiletou tradici na Církev-
ním gymnáziu (odtud i název 
CIGISTOCK), kdy byl sice 
nesrovnatelně menší akcí s jed-
nou hudební scénou, ale přesto 
ojedinělou příležitostí pro start 
začínajících kapel. Poslední 
ročník přilákal na dvůr Církev-
ního gymnázia více než 800 
návštěvníků, a tak je zřejmé, 
že je akce úspěšná a má veliký 
potenciál se rozrůstat. 
Patronát nad akcí převzal Jiří 
Strobach, starosta centrálního 
plzeňského obvodu. „Každý 
rok se zvětšuje počet kultur-
ních akcí, které se konají v cen-
tru Plzně. Těší nás, že letos se 
představí i zástupci nejmladší 
umělecké generace. Festival 
je však o to cennější, že si jej 

zorganizovali sami mladí lidé, 
většinou studenti.  Dokazují 
tak, že svůj čas umějí rozhodně 
trávit smysluplně,“ pozname-
nává Jiří Strobach, který bude 
v rámci CIGISTOCKu zaha-
jovat v pondělí 29. června ver-
nisáž v mobilní výstavní síni, 
která bude umístěna na náměstí 
Republiky.

Harmonogram 
Po 22. 6. 2009 autorské čtení 
– Jižní nádraží / Moving sta-
tion 
Út 23. 6. 2009 filmové pro-
jekce - Jižní nádraží / Moving 
station 
St 24. 6. 2009 divadelní před-
stavení, písničkáři - vnitroblok 
Církevního gymnázia 
Čt 25. 6. 2009 hudební festival 
- areál České obce sokolské, 
Štruncovy sady 
Po 29. 6. vernisáž festivalové 
výstavy, náměstí Republiky

FESTIVAL CIGISTOCK SE STANE MANIFESTEM 
MLADÉ KULTURY

Tři místa – čtyři dny – pět sekcí

Česká spořitelna zlepšuje kvalitu poskytovaného servisu
Třicátého března 2009 byla za 
účasti starosty třetího plzeň-
ského obvodu Jiřího Strobacha 
a ředitele Oblastní pobočky 
v Plzni Ctirada Vavřičky slav-
nostně otevřena rekonstruovaná 
pobočka České spořitelny na 
Belánce.

Rozsáhlými úpravami interi-
éru stávajících prostor a jejich 
podstatným rozšířením  vznikla 
moderní, prostorná, bezpečná 
pobočka dle nejnovějších ban-
kovních standardů a klienti tuto 
změnu oceňují.

V současné době probíhá roz-
sáhlá rekonstrukce další poboč-

ky na frekventovaném místě 
v Plzni, a to přímo na nám. 
Republiky 36. Z tohoto důvo-
du je pobočka zcela uzavřena 
a došlo též k dočasnému odstra-
nění bankomatu. Stavební práce 
budou ukončeny k 31. červen-
ci 2009, do té doby zajišťuje 
obsluhu pobočka ve Františkán-
ské 15.

Do konce letošního roku 
se připravuje  otevření zcela 
nových poboček, které nabídnou 
i víkendový provoz v takové 
míře, aby si klienti v klidu a dle 
svých časových možností mohli 
vyřídit své finanční záležitosti.
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Pod plzeňské divadelní nebe se chystá Revizor, 
hejtmanku hraje Zorka Kostková 

Gogolův Revizor zavítá na 
téměř tři týdny do centra Plzně. 
Známou divadelní hru nabíd-
nou Plzeňanům i návštěvní-
kům západočeské metropole 
v rámci Divadelního léta pod 
plzeňským nebem občanské 
sdružení PaNaMo a Statutární 
město Plzeň. Revizor se bude 
hrát na otevřené scéně přímo 
na náměstí Republiky. Premi-
éra je naplánována na neděli 
28. června 2009.

Hlavní ženskou roli, Annu 
Andrejevnu - ženu hejtmana, 
už pilně zkouší Zorka Kostko-
vá, členka činohry Divadla J. 
K. Tyla v Plzni. 

Mnozí z těch, s nimž prá-
vě zkoušíte, už loni v rámci 
Divadelního léta pod plzeň-
ským nebem uvedli hru Don 
Juan. Vy jste se v minulém 
roce projektu neúčastnila. 
Nemáte nyní při zkouškách 
na Revizora pocit, že jste 
nastoupila do uzavřeného 
kolektivu?
To se tak vůbec nedá říci. 
Martin Zahálka, který hraje 
mého muže, byl v plzeňském 
divadle několik let mým kole-
gou. Vilém Dubnička, režisér 
loňského i letošního předsta-
vení, je mým kolegou stále. 
Navíc se konečně potkám na 
jevišti se svým synem Toníč-
kem Procházkou, který hraje 
Chlestakovova sluhu Osi-
pa. Je to poprvé, co budeme 
spolu hrát ve stejném před-
stavení… Vlastně ano, je to 
uzavřený kolektiv, všichni se 
velmi dobře známe, herecká 
rodina je ale hodně veliká. 
Složení kolegů je milé a pro 
mě poučné, takže si myslím, 
že to může dopadnout dobře. 
Vstoupila jsem do projektu 

proto, že se mi nápad hrát 
pod letním nebem moc líbil 
a loňské uvedení Dona Juana 
mě nadchlo. Herec, který sedí 
v hledišti a dívá se na své kole-
gy, si u dobrého kusu vždyc-
ky říká: „Jé, tam bych chtěl 
taky hrát.“ Mě letos Vilém 
Dubnička oslovil, takže si to 
mohu zkusit. Těším se, co to 
přinese…

Zmiňovaný Vilém Dubnička 
je vaším mladším činoher-
ním kolegou, poprvé se s ním 
setkáváte v roli režiséra…
Znám jej jako hereckého 
kolegu, s nímž se scházím na 
jevišti. Herectví je však úplně 
jiná profese než režisérství.  
V rolích herečky a režiséra 
se vzájemně oťukáváme. Pře-
kvapil mě, protože vypadá, že 
mě docela zná. Říká mi věci, 
které jsou pro mě od něj, jako 
od režiséra, velice inspirativ-
ní. Jako herecký kolega by si 
je možná říci nedovolil… 

Jak často Revizora zkouší-
te?
Několikrát do týdne v pro-
storách plzeňské radnice. Pro 
organizační štáb musí být 
náročné sladit naše termíny, 
protože na zkoušky někteří 
kolegové Martin Zahálka, 
Viktor Limr,  Jan Zadražil, 
Radek Valenta a Martin 
Zahálka dojíždějí z Prahy. 
Zkoušet jsme začali na konci 
dubna, takže máme k dispo-
zici dva měsíce práce, což je 
standardní doba k nastudo-
vání hry i v kamenném diva-
dle. Tam je to ale jednodušší 
v tom, že se nemusí složitě 
hledat termíny, které všem 
vyhovují.

Můžete už v tuto chvíli říci, 
jaký bude váš Revizor? 
Plzeňané se s ním ve svém 
divadle nesetkali už něko-
lik desítek let. Někteří jej 
pak spíše znají ve filmovém 
podání s Vlastou Burianem, 

ale tento snímek byl natočen 
už v roce 1933…
Ale ano, to je pravda. Revizora 
považuji za nesmírně hodnot-
ný a současný text. Měšťáctví 
bude ve společnosti přítomné 
vždycky. Hodně záleží na her-
cích a režisérovi, jak postavy 
zpracují. Charaktery jsou na-
psány vynikajícím způsobem 
a zároveň s nimi mohou tvůr-
ci dál pracovat a přizpůsobo-
vat je svému pojetí. Kdyby 
Revizora nastudovalo součas-
ně deset divadel, tak pokaždé 
to bude jiná hra. Bude záležet 
na divákovi, jestli ji přijme 
nebo ne…

Patronem Divadelního léta 
pod plzeňským nebem je Jiří 
Strobach, starosta centrální-
ho plzeňského obvodu, který 
loni Zorce Kostkové předal za 
její hereckou práci stříbrnou 
plaketu Bohumila Kulhán-
ka. Stalo se tak při Balonové 
show u Borské přehrady.

U Branky se konají 
promenádní koncerty

Po dva červnové dny se konají v centru Plzně U Branky prome-
nádní koncerty. Živou hudbu si lidé mohou přijít poslechnout 
10. a 23. června vždy od 16 hodin. 

Mateřské centrum Duha 
v Husově ulici nabízí první 
prázdninový týden od 29. 
června do 3. července mamin-
kám možnost umístit děti 
v dopolední školičce. Možné 

je domluvit se na telefonních 
číslech 777 570 665, 777 570 
664, kde již také přijímají 
přihlášky na další školní rok. 
Loni činnost centra podpořil 
třetí plzeňský obvod.
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AQUA-BALL show
aneb první zápis do České knihy rekordů v chůzi 
se koná 15.8. 2009 na Boleveckém rybníku v Plzni

Kdo nejdéle odolá zem-
ské přitažlivosti? Procházet 
se po vodní hladině jako víla 
z pohádky a překonávat zem-
skou přitažlivost – to je řádění 
v aqua-ballu.

Aqua-ball je  velká průhled-
ná jednoplášťová nafukovací 
koule s průměrem  cca 2 metry. 
Lidé jí nazývají různě: Vodní 
koule, vodní nafukovací balón, 
míč pro běhání na vodě, vodní 
bublina, maxi balón, Waterball, 
Woterball, Gladiatorsball, Roll 
Ball. Obchodním a reklamním 
trikem se též začalo v Čechách 
činnosti s touto koulí říkat 
aquazorbing, vodní zorbing 
nebo zorbing na vodě, ačkoliv 
to se zorbingem a ani se zorbem 
nemá vůbec nic společného.

Oproti zorbingu zde ne-
jsou ani věková, hmotnostní 
a rozměrová omezení, pouze 
omezení fyzickou kondicí oby-
čejného člověka, která dovolí 
vydržet uvnitř koule aktivně 
maximálně 5 - 10 minut.

Aqua-bally byly prvně plzeň-
ské veřejnosti představeny při 
Městu her na Boleveckém ryb-
níce v roce 2008, kde sklidily 
obrovský úspěch nejen u dět-
ské části návštěvníků akce. Zde 
se také zrodil první neoficiální 
rekord v chůzi po vodě v těchto 
koulích s časem 15 vteřin.

Oficiální první zápis v chů-
zi po vodní hladině za použi-
tí aqua-ballu do České knihy 
rekordů vzali pod svoji záštitu 

starostové největších plzeň-
ských obvodů – za ÚMO Plzeň 
1 Jiří Uhlík, za ÚMO Plzeň 2           
Ing. Lumír Aschenbrenner, za  
ÚMO Plzeň 3 Jiří Strobach a za            
ÚMO Plzeň 4 JUDr. Hynek 
Brom. Realizátorem akce je 
za pomoci plzeňských profe-
sionálních mediálních agentur, 
které též připravují doprovod-
ný program pro diváky, Spor-
tovní klub Plzeň 3eCity. Ten 
se podobnými volnočasovými 
aktivitami zabývá již řadu let. 
Nad regulérností zápisu budou 
dohlížet komisařové agentu-
ry Dobrý den. Ta též umožní 
prezentovat aktivitu ještě před 
realizací zápisu rekordu na 19. 
ročníku mezinárodního festi-
valu Pelhřimov město rekordů 
ve dnech 12.-13. 6. 2009. 

Plzeňská veřejnost bude mít 
možnost nácviku chůze po vodě 
na řadě akcí pořádaných měst-
skými obvody pro své občany 
jako např. Den dětí nejen pro 
děti 1. 6. 2009 na Radbuze ve 
Štruncových sadech, na Balo-
nové show 27. 6. 2009 na Bor-
ské přehradě a již tradičně na 
Městu her 18. 7. 2009 na Bole-
veckém rybníce.

Kdo se stane prvním držite-
lem rekordu v chůzi po vodní 
hladině? Budete to právě Vy? 
Svoji zdatnost si můžete přijít 
vyzkoušet před zraky komisařů 
15. 8. 2009 na Bolevecký ryb-
ník v Plzni.

Borským parkem se běželo pro naději
Starosta Jiří Strobach 
byl patronem akce, která 
pomáhá nemocným rako-
vinou.

V Borském parku se už 
popatnácté konal běh, jež 
má pomoci lidem nemoc-
ným rakovinou. V sobo-
tu 25. dubna odstartoval 
2. ročník Běhu naděje, který 
navázal na třináct předcháze-
jících ročníků Běhu Terryho 
Foxe. Hlavním pořadatelem 
akce byla Západočeská uni-
verzita, jedním ze spolupo-
řadatelů pak byl Městský 
obvod Plzeň 3. Jeho starosta 

Jiří Strobach nad celou akcí 
převzal záštitu a také se stal 
jedním z účastníků běhu. 
Těch organizátoři letos napo-
čítali tři sta osmdesát čtyři. 
Běžci udělali nejen něco 
pro své zdraví, ale pomohli 
také nemocným rakovinou. 
Právě na boj s touto nemo-
cí bude věnováno více než 
sedmnáct tisíc korun, které 
byly vybrány mezi účastníky 
Běhu naděje. Plzeňané už na 
výzkum rakoviny věnovali 
během uplynulých patnácti 
ročníků této dobročinné akce 
téměř devět set tisíc korun.

pokračování ze str. 1

Děti z této školy plánují, že se svými 
pedagogy připraví pásmo lidových 
písní i tanců a v Měšťanské besedě 
jej předvedou dívkám a chlapcům, 
kteří vyrůstají v dětských domo-
vech. Padesát tisíc korun získala 
Plzeňská folklorní scéna, o. s., 
která organizuje 13. Mezinárodní 
folklorní festival CIOFF Plzeň 
2009. „Festival lidové hudby je 
tradiční akce, která do centra Plz-
ně patří už řadu let a vždy přitáh-
ne tisícovky diváků,“ podotýká 
Jiří Strobach. Dvacet tisíc obvod 
poskytne Dominik centrum s. r. 
o. na projekt s názvem Měšťanská 
beseda – místo pro každého. „Vítá-
me, že se v rámci tohoto projektu 
budou v Měšťanské besedě konat 
kulturní akce zaměřené na rodiny 
s dětmi i na seniory,“ poznamená-
vá starosta. Deset tisíc pak zastu-
pitelé centrálního obvodu ´poslali´ 
Alianci Francoise de Plzeň, jde 
o příspěvek na pořádání Dnů fran-
kofonie 2009. 

Další desetitisíce pak pomohou 
organizacím, které sdružují senio-
ry a lidi s handicapem
Rada obvodu odsouhlasila poskyt-
nout seniorům více než třiatřicet 
tisíc. Peníze pomohou zajistit 
činnost třem organizacím Svazu 
důchodců, které působí v centru 
města, na Borech a Skvrňanech. 
Osmnáct tisíc pak rada schválila 
poskytnout plzeňské městské orga-
nizaci Svazu tělesně postižených. 
Tato suma je určena na zajištění 
chodu Centra pro tělesně postižené.
„Další dotace v celkové výši přesa-
hující padesát osm tisíc korun pak  
zastupitelé na svém dubnovém 
zasedání schválili poskytnout Sva-
zu tělesně postižených, městské 
organizaci Plzeň – Bory. Dotace 
jsou určeny nejen na zabezpeče-
ní chodu organizace, ale také na 
rekondičně ozdravný pobyt tělesně 
postižených,“ informuje starosta.
Tyto organizace jsou podporovány 
i z jiných dotačních a grantových 
programů obvodu během celého 
roku.
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Správa nemovitostí na PŮL ROKU ZDARMA

 Rozúčtování tepla, PŘÍSTROJ ZDARMA
dohodněte se s námi do konce června 2009

Proměny obvodu Plzeň 3
Výstavu fotografií Hyn-
ka Mojžíše můžete vidět 
v budově Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3 v sadech 
Pětatřicátníků 7, 9 nebo také 

v prostorách Českého roz-
hlasu Plzeň na náměstí míru, 
kde výstava Proměny Plz-
ně byla zahájena 2. června 
a potrvá do 26. června.

Správa nemovitosti 
NA PŮL ROKU ZDARMA

„ …domluvte se s námi na spolupráci do konce června… “
Zaregistrovala jsem v tisku vaší 
reklamu na správu nemovitosti 
na půl roku zadarmo. Můžete mi 
k tomu poskytnout více informací?
Společenství vlastníků, jež se s námi 
dohodne na správě, získává od naší 
společnosti prvních šest měsíců 
zdarma. Po uplynutí této doby je 
platná cena za  správu (varianty 79,-
, 110,-, 125,-/měs/byt ), která bude 
zanesená v Mandátní smlouvě.

Dobrý den, vaše nabídka na sprá-
vu na půl roku zdarma je platná 
pouze do konce června?
Ano. Nabídka platí do konce června 
z ryze praktického důvodu. Spo-
lečenství, jež se rozhodnou využít 
našich služeb, mají většinou půlroč-
ní výpovědní lhůtu u správce stá-
vajícího. To znamená, že v případě 
ukončení smluvního vztahu v červ-
nu doběhne výpověď do konce roku, 
uzavře se zúčtovací období a my 
můžeme plynule navázat od začátku 
roku 2010.

Pokud by naše společenství využí-
valo všech vašich služeb, tzn. 
Správu + rozúčtování nákladů na 
teplo a vodu….nevytváříte tímto 
„monopolní službu“?
Vypadá to tak, ale není tomu tak. 
Tím, že vaše SVJ využije všechny 
námi nabízené služby, a tím se napl-
ňuje význam našeho „hesla“ SLUŽ-
BY POD JEDNOU STŘECHOU, 
získává výhody (půlroční správa 
zdarma, rozúčtování za nižší cenu, 
přístroj na rozúčtování zdarma…). 

Každá tato činnost má však svou 
samostatnou smlouvu a je v přípa-
dě nespokojenosti ze strany klienta 
vypověditelná, aniž by ovlivnila 
služby ostatní. 

Př.: Nebudete-li spokojeni se sprá-
vou, ukončíte tuto činnost výpovědí 
dle podmínek podepsaných v Man-
dátní smlouvě, ale rozúčtování vám 
běží dál, aniž by se na podmínkách 
v podepsané smlouvě na rozúčtová-
ní cokoliv měnilo. A naopak….

Jaká je vaše vazba k Plzeňské tep-
lárenské a.s.?
Plzeňské služby a.s. jsou 100% 
„dcerou“ Plzeňské teplárenské a.s.,  
Plzeňské služby-správa nemovitostí 
s.r.o. jsou 100% „dcerou“ Plzeň-
ských služeb a.s., takže „vnučkou“ 
Plzeňské teplárny. 

V případě, že jste našimi klienty 
a využíváte všech námi nabízených 
služeb, je toto právní uskupení pro 
vás výhodou. Znovu jsme u našeho 
hesla „SLUŽBY POD JEDNOU 
STŘECHOU“. Vyúčtování, kte-
ré vám naše společnost, coby váš 
správce, předloží, vypracovalo 
rozúčtovací oddělení té samé firmy, 
na základě naměřených údajů „od 
kolegů z  teplárny“. Tím, že je vše 
zpracováno v rámci jednoho „infor-
mačního systému“, je na minimum 
sníženo riziko chyb při předávání 
informací, než mezi „cizími“ spo-
lečnostmi. Minimalizují se náklady 
a v případě reklamace se vše velmi 
snadno dohledá během jedné schůz-
ky či telefonátu. A je třeba znovu 
zdůraznit, že tyto činnosti, jež na 
sebe navazují až k cílové faktuře 
pro zákazníka, mají každá samostat-
nou smlouvu, která je činí na sobě 
nejen nezávislými, ale také plynule 
navazujícími tím nejjednodušším 
způsobem.

Jsme pro vás silným a stabilním 
partnerem, který si svých klientů 
velmi váží, a proto k vám  přistu-
pujeme individuálním a napro-
sto zodpovědným způsobem jak 
v oblasti nabídek, tak při jejich 
samotné realizaci.

Iveta Rejšková, 
obchodní manažerka
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Sazba a tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o., Hankova 6, 301 33 Plzeň

Čas: 14:00 – 22:00 hodin

 Doprovodný program: vzlety balonem, BALONOVÉ SVÍCENÍ, atrakce pro děti, 
     ohňostroj, soutěže, ZORBING Z RAMPY 

Vystoupí

Moderují

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 3 VÁS ZVE NA AKCI
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