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Balonová show přilákala 
tisícovky lidí

Druhá Balonová show, kte-
rá se konala u borské přehra-
dy v sobotu 27. června, přilá-
kala tisícovky lidí. Každý pří-
chozí, jehož výška překročila 
jeden metr, zároveň podpořil 
vstupným ve výši dvaceti ko-
run Dětský domov Domino. 

Show pořádal centrální  
plzeňský obvod ve spolupráci 
s agenturou Media Production 
Music. „Snažili jsme se připra-
vit takový program, při němž 
se budou bavit celé rodiny,“ 
poznamenává Jiří Strobach, 
starosta centrálního plzeňské-
ho obvodu. Hned na počátku 
show se zraky všech návštěv-
níků otočily k nebi, z něhož se 
vznášeli parašutisté, kteří svůj 
skok zakončili na hladině bor-
ské přehrady. 

Děti se během odpoledne 
mohly například svézt na ko-
ních i řetízkovém kolotoči. 
Spolu s rodiči se chlapci i dív-
ky mohli podívat, co vše umí 
policejní pes nebo jak vypadá 
zásah hasičů při dopravní ne-
hodě. 

Starosta Jiří Strobach vpod-
večer ocenil čtyři Plzeňa-
ny, kteří významným způso-
bem přispívají k rozvoji měs-
ta i života jeho obyvatel. Stří-
brnou pamětní plaketu Bohu-
mila Kulhánka, porevoluční-
ho starosty centrálního obvodu 
a senátora, obdržel rektor Zá-
padočeské univerzity Doc. Ing. 
Jiří Průša CSc., jaterní chirurg  
Doc. MUDr. Tomáš Skalický 
Ph.D., městský strážník Tomáš 
Stauber, který zachránil život 
osobám uvězněným v hořícím 
bytě, a npr. Tomáš Müller, pří-

slušník Policie České republi-
ky a vedoucí obvodního oddě-
lení Plzeň střed, jenž má mimo 
jiné zásluhy na vedení a vý-
chově mladých policistů.

Večer patřil především mu-
zice. Na pódiu se postupně vy-
střídaly kapely ABBA STARS, 
Burma Jones, HeWeR. Na zá-
věr vystoupil slovenský zpě-
vák Petr Nagy, který byl pl-
zeňskými posluchači nadšen. 
„Jste mimořádné publikum,  
vy si tu muziku neskutečně uží-
váte,“ volal nadšeně na lidi 
pod pódiem. „Asi nikdy nehrál 
v Plzni, tady jsou přece skvělí 
hudební fanouškové,“ pozna-
menal s úsměvem starosta Jiří  
Strobach. 

Vyvrcholením show měly 
být vzlety horkovzdušných ba-
lonů. K těm však kvůli nepříz-
nivým povětrnostním podmín-
kám  nedošlo. Show však na-
konec svému názvu dostála. 
Balony, vlastně jen jejich část, 
se o závěr večera postaraly.  
S diváky se rozloučily tak zva-
nou hořákovou show, kdy ohně 
zapálené nad balonovými koši 
ozářily břehy přehrady.  

Hřiště v Lábkově ulici zve  
k pohybu, je otevřeno  

bez jakéhokoli omezení
Stačí jen vzít za kliku  

a všichni, kdo chtějí sportovat 
mají k dispozici hřiště s umě-
lým povrchem. Nové sporto-
viště vyrostlo ve vnitrobloku  
v Lábkově ulici a  je bez ome-
zení k dispozici všem zájem-
cům. Kromě něj je zde také 
dětské hřiště s prolézačkami, 
houpačkami či skluzavkou. 
Ti odrostlejší mají zase k dis-
pozici fitnes stezku. Celý pro-
stor vnitrobloku prošel také te-
rénními i parkovými úpravami 
a je zde vysázena nová zeleň. 
Rekonstruováno bylo i přilehlé 
parkoviště. Celá akce si vyžá-
dala náklady ve výši osmnác-
ti milionů korun a realizoval ji 
centrální plzeňský obvod. 

Ve středu 3. června byl are-
ál v Lábkově ulici slavnostně 
otevřen za účasti Jiřího Stro-
bacha, starosty centrálního  
plzeňského obvodu, architekta 
Daniela Němečka, který navr-
hl novou podobu vnitrobloku, 
a ing. Radka Kozáka, jednate-
le firmy ROBSTAV stavby s. r. o., 
která úpravy vnitrobloku reali-
zovala.

„Vnitroblok v Lábkově uli-
ci jsme začali rekonstruovat už 
loni, letos byly rozsáhlé úpra-
vy dokončeny,“ připomíná Jiří 
Strobach a dodává, že věří, 
že areál v Lábkově ulici oži-
je a hrát i sportovat sem budou 
chodit všechny generace oby-
vatel Skvrňan. 

Zleva: architekt Daniel Němeček, starosta centrálního obvodu Jiří Strobach  
a ing. Radek Kozák, jednatel firmy ROBSTAV stavby.
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Centrum plné květin
Více než jedenáct tisíc kusů 

letniček bylo vysázeno bě-
hem května na území centrál-
ního plzeňského obvodu. Be-
gonie, fuchsie, petunie a další 
desítka druhů květin zdobí ne-
jen centrum města ale i okra-
jové čtvrti. 

„Tímto způsobem zkrášluje-
me náš obvod každý rok, kvě-
tiny vysazujeme například u  
křižovatky U Práce, na ná-
městí Míru, na Doudlevecké 
třídě, ve Skvrňanech i na dal-
ších místech. Jejich výsadba 
stála náš obvod okolo dvě stě 
padesáti tisíc korun. Město se 
tak stává příjemným nejen pro 
naše občany, ale je atraktiv-
nější i pro turisty.“ uvádí Jiří 
Strobach, starosta centrálního 

plzeňského obvodu.
Zároveň během května pro-

běhla první seč trávy na úze-
mí centrálního obvodu. Pose-
čeno bylo více než devět set 
hektarů plochy, obvod za tyto 
práce zaplatil více než jeden a 
půl milionu korun. „Trávu se-
káme nejméně třikrát do roka, 
na některých místech, jako 
jsou například náměstí, seká-
me trávu i šestkrát až osmkrát 
do roka,“ poznamenává Jiří 
Strobach.

55. MŠ bude slavit 40
55. mateřská škola, která síd-

lí v Mandlově ulici v Plzni na 
Borech, připravuje oslavu svých 
čtyřicátých narozenin. Napláno-
vána je na čtvrtek 17. září. „Zve-
me samozřejmě také všechny 
naše bývalé zaměstnance,“ podo-
týká ředitelka 55. MŠ Mgr. Jitka  
Matějovicová. „Ti, kdo si chtě-
jí přijít zavzpomínat, prosím  

o potvrzení účasti na telefonním  
čísle 377 376 862 ve dnech od  
24. srpna nejpozději do 4. září,“ 
informuje dále ředitelka a dodá-
vá, že je možné se také přihlásit 
elektronicky na mailové adrese  
ms55plzen@volny.cz.

Na hosty se těší současní za-
městnanci a děti. 

Dětská lékařská služba první pomoci

Magistrát města Plzně - Odbor sociálních služeb oznamuje:
Dětská lékařská služba první pomoci nonstop 

od 1. července 2009 poskytována výhradně v Nemocnici  
U Sv. Jiří, Staniční ul. 74, Plzeň – Doubravka  

(vjezd do areálu z Opavské ul.)

Dostupnost:
trolejbus č. 10 a 16 (zastávka Těšínská)

autobus č. 30 (zastávka Ul. Družby)
Provozní doba: 17:00 – 07:00

So, Ne, svátky: nepřetržitě
Telefony: 377 262 970, 377 263 965, 377 266 647 

Zastupitelé centrálního  
obvodu rozdělovali dotace

Statisíce korun rozdělili za-
stupitelé centrálního plzeň-
ského obvodu na svém 15. za-
sedání. Mimo jiné rozhodova-
li o tom, kam poputuje výtě-
žek z výherních hracích pří-
strojů.

Čtyři sta čtyřicet tisíc korun 
získaly různé neziskové orga-
nizace, které působí na úze-
mí města Plzně. Čtyřicet tisíc 
korun například obdrží obec-
ně prospěšná společnost To-
tem, která prostředky využije 
na realizaci vzdělávacího pro-
gramu pro lidi starší padesáti 
let. Stejná suma pomůže Ty-
floCentru na pokrytí provoz-
ních nákladů spojených se za-
jišťováním služeb pro nesly-
šící. Padesát tisíc korun pak 
zastupitelé poslali Obchod-
ní akademii v Plzni; peníze 
jsou určeny na rekonstrukci 
sociálního zařízení v  budově 
na Masarykově náměstí, kde 
škola sídlí.

„Osm set šedesát šest tisíc 
korun z výtěžku výherních hra-
cích přístrojů  pak bylo rozděle-
no mezi organizátory kulturních 
akcí,“ podotýká Jiří Strobach, 
starosta plzeňského centrálního 
obvodu. „Například plzeňská 
konzervatoř získala sto padesát 
tisíc korun na nákup nových hu-
debních nástrojů do zrekonstru-
ované budovy.  Sto tisíc korun 
obdrží organizace Sport relax 
handicap. Tato suma je určena 
na výuku jazyků handicapova-
ných i nehandicapovaných dětí 
i dospělých,“ uvádí starosta. 

Z výtěžku výherních hracích 
přístrojů budou ještě rozdělová-
ny dotace v grantových progra-
mech komise kultury, prevence 
kriminality a komise pro volno-
časové aktivity dětí a mládeže  
i v průběhu druhé poloviny le-
tošního roku. 

Zastupitelé centrálního obvo-
du také schválili upravit  letošní 
rozpočet dobrovolných hasičů. 

17. základní škola je díky své 
poloze (u Kauflandu) a dobré 
dopravní dostupnosti hojně na-
vštěvována též dětmi centrálního 
městského obvodu. 

Před sedmi lety jsme při výuce 
na 1. stupni začali využívat prv-
ky inovativního programu „Začít 
spolu“, který je založen na indi-
viduálním přístupu k rozvoji jed-
notlivých žáků a zároveň na pod-
poře jejich vzájemné spolupráce. 
Od té doby začal být tento pro-
gram, jenž podporuje tvořivost, 
vnímavost, samostatné rozhodo-
vání i vzájemnou komunikaci, 
postupně využíván ve všech roč-
nících 1. stupně.

Výrazně též podporujeme vý-
uku cizích jazyků. Začínáme již 
od první třídy a v průběhu stu-
dia naši žáci celkem absolvují 
mnohem více hodin cizího jazy-
ka  než v běžné škole.  Zaměřuje-
me se na jeho konkrétní využití a 
uplatnění v každodenním životě. 

Od školního roku 2009/2010 
pak ve snaze o co největší rozvoj 
individuálního zaměření žáků 
na 2. stupni zahájíme rozšířenou 
výuku cizích jazyků (vybírat lze 
z angličtiny, němčiny, francouz-
štiny a ruštiny) nebo předmětů 
praktického zaměření (technická 

výchova, informatika, péče o do-
mácnost) dle zájmu a schopností 
jednotlivých žáků. 

Nabízíme výuku v menších 
žákovských kolektivech, která 
umožňuje individuální přístup  
k dětem. Zvláštní pozornost je 
pak věnována jak žákům se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami 
(poruchy učení nebo chování), 
tak i žákům talentovaným. 

Vlastní výuka je doplně-
na řadou nadstandardních ak-
tivit (školy v přírodě tuzemské 
i zahraniční, jazykově pozná-
vací zájezdy, sportovně a turis-
tické kurzy, třídní výlety, účast 
žáků v soutěžích, návštěvy kul-
turních a sportovních akcí atd.). 
Velice pestrá je také nabídka zá-
jmových kroužků (sportovní hry, 
gymnastika, aerobik, sebeobra-
na, keramika, literárně-dramatic-
ký kroužek, výtvarný, hra na ky-
taru, hra na flétnu, vaření, počíta-
če, ruční práce, angličtina, něm-
čina či školní časopis).

V případě zájmu lze bližší  
informace získat na našich  
kontaktech: 17. ZŠ a MŠ Plzeň,  
Malická 1, 301 00 Plzeň,  
telefon: 378 028 511, e-mail:  
skola@zs17.plzen-edu.cz, web: 
www.zs17.plzen-edu.cz

Budoucnost na 17. ZŠ 
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3. kolo Grantového programu MO Plzeň 3 v oblasti kultury
Kulturní komise Rady měst-

ského obvodu Plzeň 3 na svém 
zasedání dne 8. července 2009 
navrhla vyhlásit 3. kolo přijímá-
ní žádostí o příspěvek na kul-
turní projekt v rámci Grantové-
ho programu MO Plzeň 3 v ob-
lasti kultury. Po ukončení dvou 
kol grantového řízení zůstala  
v rozpočtu MO 3 k dispozici ješ-
tě finanční částka, která by měla 
být rozdělena mezi žadatele na 
projekty v oblasti kultury. Ná-

vrhem kulturní komise se bude 
na svém zasedání dne 18. srp-
na 2009 zabývat rada městské-
ho obvodu. 

V případě schválení návrhu 
radou obvodu bude termín podá-
vání žádostí  24. 8. 2009 - 25. 9. 
2009, a to obvyklým způsobem. 
Uchazeč zašle žádost na adresu 
Úřadu městského obvodu Plzeň 
3 anebo ji podá do podatelny 
ÚMO Plzeň 3. Žádost musí být 
zpracována výhradně na přede-

psaném formuláři pro příslušný 
kalendářní rok s povinnými pří-
lohami. Všechny požadované 
materiály je nutno uložit do za-
lepené obálky, která bude ozna-
čena textem „Grantový program  
v oblasti kultury – 3. kolo“. 

Žádost o příspěvek může po-
dat každá organizace nebo jed-
notlivec působící na území MO 
Plzeň 3, vyjma příspěvkových 
organizací zřizovaných měs-
tem Plzní a Plzeňským krajem  

v oblasti kultury a působících na 
území MO Plzeň 3.

Formulář žádosti o příspě-
vek lze vyzvednout od 18. srp-
na 2009 na ÚMO Plzeň 3, 1. pat-
ro, kancelář č. 19 u jednatele ko-
mise Bc. Miroslava Knotka nebo 
je možno jej vytisknout z inter-
netových stránek obvodu http://
umo3.plzen.eu/cz/home/index.
html (sekce „Vyřiďte si na úřadu“ 
- „Formuláře ÚMO 3 ke stažení“ 
- „Odbor sociálně správní“). 

Nad Plzeňskou energetikou 
je vodní pára

Právě v tyto dny je možné 
nad Plzeňskou energetikou, 
a.s. spatřit oblaka vodní páry, 
která nahradila historický kouř 
z dnes již odstavené zastara-
lé technologie odsiřovací jed-
notky.

„Výstavba nové odsiřova-
cí technologie v hodnotě 430 
milionů korun byla zahájena 
1.7.2008 a právě v tyto dny je 
ve zkušebním provozu“, říká 
obchodní ředitel společnos-
ti David Hoffmann. Tato nová 
odsiřovací jednotka pracuje 
na bázi mokré vápencové vy-
pírky spalin, což je technolo-
gie pracující na principu inten-
zivního propírání horkých ne-
odsířených spalin vodnou vá-
pencovou suspenzí, přičemž 
dochází k výraznému odpařo-
vání vody ze suspenze. Zaří-
zení kde tento děj probíhá, se 
nazývá absorbér. Po vyčištění 
od škodlivých plynů jsou spa-
liny, které jsou nasyceny vod-
ní párou, dopravovány do ko-
mínu. Kondenzací vodních par 
ve spalinách vznikají drobné 
kapičky vody, které se proje-
vují jako oblaka. Charakteris-
tickým jevem provozu mokré 
odsiřovací technologie je tedy 
komín z kterého viditelně od-
chází hustá vodní pára.

Po uvedení odsiřovacího 
zařízení do běžného provozu  
v září tohoto roku, dojde ke 
snížení emisí oxidu siřičitého 

a prachu o více než polovinu 
oproti současnému stavu, což 
přispěje k dalšímu zlepšová-
ní kvality ovzduší a životního 
prostředí ve městě Plzni a jeho 
blízkém okolí. Nový komín  
s výškou 90 m, který je sou-
částí této technologie přibyl  
k původnímu 120 m vysoké-
mu komínu z 50. let minulé-
ho století a oba budou součás-
tí provozu významné energe-
tické společnosti - Plzeňské 
energetiky a.s.. „Odsiřovací 
jednotka je jednou z etap tech-
nologické modernizace pro-
vozu společnosti“, doplňuje  
David Hoffmann. 

Nové parkoviště u školky 
má také bezpečnostní zónu 

pro děti
Parkoviště s bezpečným pří-

stupem do 44. mateřské školy 
bylo ve středu 24. června otevře-
no v Tomanově ulici v Plzni na 
Borech. Stavební úpravy ve výši 
jednoho a půl milionu korun hra-
dil centrální plzeňský obvod. 

„V objektu v Tomanově ulici 
sídlí nejen mateřinka, ale také ne-
ziskové organizace Tyfloservis  
a Unie neslyšících, proto jsme 
pro návštěvníky objektu vybu-
dovali vhodná parkovací stání. 

Nechybí ani místo pro handica-
pované řidiče,“ uvádí Jiří Stro-
bach, starosta centrálního pl-
zeňského obvodu. „Současně  
s parkovištěm jsme zajistili  také 
bezpečnější vstup do mateřské 
školy a klidovou zónu před tím-

to vstupem. Děti, které vybíha-
jí ze školky, se tak nedostanou 
rovnou mezi auta. Mají možnost  
se v tomto prostoru zklidnit  
a zorientovat,“ vysvětluje sta-
rosta. 

Cestopisné přednášky
Od září do listopadu pro vás připravila Knihovna města Plzně  
v Mácháčkově 28 v Plzni-Skvrňanech  další cestopisné přednášky.
21. 9. od 18,00 hodin 
- Santiago de Compostela  
12. 10. od 18,00 hodin 
- Tanzánie: Za přírodou a uměním 
Tanzánie
19. 10. od 18,00 hodin 

- IRSKO keltské i dnešní
9. 11. od 18,00 hodin 
- RUMUNSKO: Kraj dunajské 
delty 
23. 11. od 18,00 hodin 
- KEŇA: Odvrácená strana Keni
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Staré 
plakáty 
zmizely, 
zatím je 
zakryly  

bílé plochy

Centrální obvod nabízí  
veřejnou službu

Kdo chce brát déle než půl 
roku vyšší dávky pomoci  
v hmotné nouzi, musí prokázat, 
že odpracoval nejméně dvacet 
hodin veřejně prospěšných pra-
cí v měsíci. To vyplývá z nove-
ly zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, která vstoupila v platnost 
prvního ledna letošního roku. 
Půlroční doba, kdy jsou příjem-
ci příspěvku ´hájeni´, skončila  
30. června letošního roku. Po-
kud chtějí i po prvním červenci 
pobírat vyšší dávky, musejí pro-

kázat, že v rámci takzvané ve-
řejné služby odpracovali během 
měsíce dvacet nebo třicet hodin 
veřejně prospěšných prací. 

Například příjemce příspěvku 
na živobytí pobírá po dobu prv-
ních šesti měsíců 3 126 korun. 
Pokud sedmý měsíc neodpra-
cuje žádné hodiny veřejně pro-
spěšných prací, bude mu vypla-
ceno o tisíc sto korun méně. Od-
pracuje-li dvacet hodin veřejně 
prospěšných prací v měsíci, jeho 
příspěvek bude na původní část-
ce. Když odpracuje třicet hodin, 
dostane příspěvek vyšší o více 
než pět set korun.  

„Pracovníci sociálně správ-
ního odboru Úřadu městské-
ho obvodu Plzeň 3 během roku  
všechny příjemce sociálních dá-
vek o novém znění zákona infor-
mují,“ říká Jiří Strobach, staros-

ta centrálního plzeňského obvo-
du. „Možnost odpracovat si tři-
cet hodin veřejně prospěšných 
prací jsme jim nabídli už v červ-
nu, i když to není povinností ob-
vodu,“ dodává starosta. 

V současné době úřad evidu-
je na sto padesát zájemců. Kaž-
dý zájemce musí přinést lékař-
ské potvrzení, že práci může vy-
konávat. O příspěvek na úhra-
du této lékařské prohlídky může 
požádat příslušného sociálního 
pracovníka. 

Práci zájemcům rozděluje 
Odbor dopravy a životního pro-
středí Úřadu městského obvodu 
Plzeň 3, nejčastěji mají na sta-
rosti úklid veřejného prostran-

ství a péči o zeleň. Tento odbor 
zároveň vydává potvrzení, že 
příjemce sociálních dávek ho-
diny odpracoval. „Můžeme týd-
ně zaměstnat až patnáct lidí. Ti 
pracují šest hodin denně, takže 
si během pěti pracovních dnů od 
pondělí do pátku mohou odpra-
covat třicet hodin,“ uvádí Jiří 
Strobach. 

Podle údajů sociálně právní-
ho odboru pobírá dávky pomoci  
v hmotné nouzi okolo sto pade-
sáti lidí. Ti všichni představují 
potencionální zájemce o veřej-
nou službu. „Zatím jsme ale ni-
koho nemuseli odmítnou, do pro-
gramu veřejné služby se přihlá-
sila šedesátka lidí, všem jsme  
práci zadali,“ podotýká starosta. 

I sociální pracovníci věří, že 
novela zákona má smysl. „Lidé, 
kteří chtějí pracovat, mají díky 
veřejné službě šanci dokázat, 
že to myslí vážně,“ uvádí Jana 
Komancová z Odboru sociál-
ně správního Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3. „Navíc dlou-
hodobě nezaměstnaní si mohou 
díky veřejné službě obnovit pra-
covní návyky, protože musí opět 
začít ráno vstávat, aby dorazi-
li včas do práce, naučí se také 
zvládnout komunikaci s nadří-
zeným pracovníkem i s kolegy  
v pracovním kolektivu,“ upřes-
ňuje Jana Komancová a dodává, 
že díky veřejné službě je území 
obvodu čistší a udržovanější.

Jedna skupina pracovníků v programu veřejná služba během června například 
uklidila a vyčistila veřejné prostranství na náměstí Českých bratří

Lidé, kteří pracují v rámci veřejné služby, začínají den ´fasováním´ nářadí. 
Během týdne odpracují třicet hodin. Jejich pracovní náplní je úklid veřejných 
prostranství a údržba zeleně.

Bílé plochy na plakáto-
vacích panelech byly na 
začátku prázdnin na mno-
ha místech Plzně k nepře-
hlédnutí. „Naši pracovní-
ci provedli kontrolu všech 
plakátovacích ploch v Plz-
ni a vyčistili je od neaktu-
álních plakátů,“ vysvět-
luje Jakub Horák z firmy  
Rengl. 

Právě tato společ-
nost má od centrální-
ho plzeňského obvo-
du pronajaty plakátova-
cí plochy. Jde celkem  
o padesát pět desek a dva-
cet čtyři válců. „Součás-
tí smlouvy, kterou náš 
obvod uzavřel s firmou  
Rengl, je také odstraňo-
vání černých výlepů,“ 
upozorňuje Jiří Strobach,  
starosta centrálního pl-
zeňského obvodu. „Náš 
obvod má také ve smlou-
vě zakotveno, že může tři-
cet procent plakátovacích 
ploch využívat zdarma 
podle svého uvážení,“ do-
dává starosta a upozorňu-
je, že této možnosti obvod 
nejčastěji využívá, pokud 
chce informovat veřej-
nost o volbách, různých 
vyhláškách či termínech  
zasedání zastupitelů. 

Obvod však díky tomu-
to bodu smlouvy může 
pomoci s propagací růz-
ných neziskových organi-
zací. 

Například nedávno tuto 
možnost nabídl organi-
zátorům festivalu Jeden 
svět nebo Stanici mladých 
techniků, která pořádala 
Hravé odpoledne v Diva-
delní ulici. 
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Křesťanské mateřské cen-
trum Duha připravilo od no-
vého školního roku novinku 
–Školičku každý všední den. 
Školička je název pro službu, 
kterou centrum nabízí mamin-
kám malých dětí. Ve školním 
roce 2008 – 2009 byla otevře-
na Školička pouze tři dny v 
týdnu.

Rodiče budou moci ne-
chat své ratolesti ve Školič-
ce v péči pedagogů z centra 
Duha ve všední dny vždy od  
8 do 13 hodin. „Každý den 
jsme schopni se postarat  
o dvanáct dětí,“ říká Markéta 
Komišová z mateřského cent-
ra Duha, která má na starosti 
projekt Školička. Dodává, že 
stále je možné domluvit si při-
jetí dětí, protože kapacita ješ-
tě není naplněna. Školička zá-
roveň v případě volných míst 
bude nabízet i nárazové hlídá-
ní maminkám, které si budou 
potřebovat něco zařídit.

„Naše služba je určena pře-
devším pro maminky či tatín-
ky, kteří pracují na částečný 
úvazek,“ poznamenává Mar-
kéta Komišová a upozorňu-
je, že ve Školičce se starají 
o děti od dvou let. Jde o pla-
cenou službu, hodina hlídání 
stojí padesát korun. „Nastavi-
li jsme však systém slev, takže 
například maminky, které naši 
službu budou využívat dlouho-
době, zaplatí za pětihodino-
vé hlídání sto dvacet korun,“ 

připomíná Markéta Komišová.
Mateřské centrum Duha na-

bízí také odpolední kurzy a zá-
jmové kroužky pro děti i jejich 
rodiče. Nabídka obsahuje na-
příklad hru na flétnu, cvičení 
rodičů s dětmi, výtvarný krou-
žek, výuku angličtiny pro děti 
i dospělé. Součástí nabídky je 
i kurz „předškolák“, v němž 

děti získají dovednosti, které 
jim umožní snadnější nástup 
do prvních tříd.

V pátek dopoledne bude na-
víc probíhat i Klubíček pro ro-
diče s dětmi. Jde o prostor, kde 
se mohou setkávat rodiče s ma-
lými dětmi ke společným hrám 
a posezení. Pro děti bude po-
každé připravena loutková po-
hádka, hry, písničky, tanečky  
a vyrábění. Pro dospělé chysta-
jí jednou měsíčně zajímavé se-
tkání s odborníky, tvořivé díl-
ny apod.

Mateřské centrum Duha síd-
lí v Husově ulici v Plzni, v bu-
dově kostela Evangelické círk-
ve metodistické a může fun-
govat především díky darům 
a dotacím. Na jeho provoz při-
spívá i Městský obvod Plzeň 3, 
loni věnoval čtyřicet sedm tisíc 
korun, díky nimž byla vybave-
na zahrada centra houpačkami, 
skluzavkou a pískovištěm, le-
tos obvod dotuje centrum pat-
náctitisícovou částkou, jež je 
určena na vybavení herny.

Bližší informace naleznete 
na www.mcduha.cz

V září zahájí Občanské sdru-
žení STUDNICE další výuku  
v rámci projektu Znovu v prá-
ci. Ten je určen pro všechny 
ženy na nebo po rodičovské 
dovolené, které si chtějí zvý-
šit svoji kvalifikaci před ná-
vratem do zaměstnání či mají 
zájem aktivně trávit svůj vol-
ný čas.

„Navazujeme na úspěšné 
projekty z minulých let za-
měřené rovněž na cílovou 
skupinu žen na rodičovské 
dovolené“ sdělila manažer-
ka projektu Hana Kotková  
a dodala: „Právě velký zájem 
o nabízené služby nás moti-
voval k přípravě nového stu-
dijního programu.“

V rámci projektu Znovu  
v práci lze studovat vzdělá-
vací kurzy z oblasti počítačo-
vých dovedností, ekonomie, 
managementu, psychologie, 
komunikace a jazykové kur-
zy anglického a německého 
jazyka. Součástí vzděláva-
cí nabídky je i akreditovaný 
rekvalifikační kurz „Základy 
obsluhy osobního počítače“ 
po jehož absolvování obdrží 
studentky osvědčení s celo-
státní platností. 

Projekt bude realizován do 
června 2011 a zájemkyně se 
mohou hlásit průběžně. Stu-
dium je kombinované s vyu-
žitím moderních forem výu-
ky, zejména e-learningu. Te-
oretickou část výuky si bu-
dou moci klientky nastudo-
vat samy ze speciálně vy-
tvořených elektronických in-
teraktivních učebnic. Teore-

tická výuka je pak doplněna 
o praktické lektorované ho-
diny pod vedením odborní-
ků na danou oblast. Celé stu-
dium je zakončeno závěreč-
nými testy, po jejichž úspěš-
ném složení je klientkám vy-
staven certifikát o absolvova-
ných kurzech. 

Novinkou v nabídce služeb 
o.s. STUDNICE je možnost 
absolvovat krátkodobou pra-
covní stáž a vyzkoušet si tak 
fungování rodiny při zaměst-
nání obou rodičů. V rámci 
projektu bude rovněž vytvo-
řen portál flexibilních pra-
covních příležitostí, kde bu-
dou moci zájemkyně zadávat 
svůj pracovní inzerát či vy-
hledávat mezi nabídkou zkrá-
cených pracovních úvazků. 

Velkým lákadlem pro 
účastnice projektu je možnost 
ponechat po dobu výuky své 
děti v nedávno nově zmoder-
nizovaném dětském centru, 
které je součástí Domu vzdě-
lání o.s. STUDNICE, kde se 
jim o potomky postará vy-
školený personál. 

Díky spolufinancování akce  
z prostředků ESF prostřed-
nictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměst-
nanost a státního rozpočtu 
ČR je účast v projektu pro 
studující bezplatná. 

Bližší informace o projektu 
lze nalézt na webových strán-
kách www.matky.cz nebo pří-
mo ve Vzdělávacím centru  
v Plzni, Skvrňanská 12, tel.: 
378 229 490, 602 255 786,  
e-mail: info@matky.cz

Mateřské centrum Duha 
nabízí Školičku

Projekt - Znovu v práci 

Kolo pro městské strážníky
Starosta centrálního pl-
zeňského obvodu Jiří Stro-
bach předal kolo Měst-
ským strážníkům. Vyu-
žívat ho budou strážníci  
v Plzni Zátiší a jeho cena 
dosáhla téměř 20 tisíc ko-
run. Díky němu by strážní-

ci měli lépe zvládnout za-
bezpečení pořádku v této 
části Plzně. 
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Balonová show přilákala tisícovky lidí

„Jste mimořádně publikum, vy si tu muziku neskutečně užíváte,“ chválil poslucha-
če slovenský zpěvák Peter Nagy a odměnil je hity Korálky od Natálky a Kristýnka.

V rámci Balonové show byli oceněni občané Plzně, kteří se podílejí na rozvo-
ji města. Starosta centrálního obvodu Jiří Strobach (vpravo) předává stříbrnou 
plaketu Bohumila Kulhánka nadporučíku Tomáši Müllerovi, příslušníkovi Poli-
cie České republiky. Tomáš Müller vede obvodní oddělení Plzeň střed a také vy-
chovává mladé policisty. Mezi oceněnými byli také rektor Západočeské univer-
zity Jiří Průša, jaterní chirurg Tomáš Skalický, herec a dramatik Antonín Pro-
cházka a městský strážník - psovod - Josef Stauber, který zachránil dvě osoby  
z hořícího bytu. 

Areál u borské přehrady v sobotu při Balonové show, kterou pořádal centrální 
plzeňský obvod, zaplnily tisícovky lidí. Každý z návštěvníků přispěl dvacetikoru-
novým vstupným na Dětský domov Domino. 

Atmosféru sedmdesátých let vyvolalo vystoupení revivalové kapely ABBA STARS.

Součástí programu byly také ukázky policejních zásahů.

Kapela Burma Jones začínala na začátku devadesátých let minulého století prá-
vě v Plzni. Z původní sestavy v ní dnes hrají jen dva členové: zpěvák Bohouš  
Josef (vlevo) a baskytarista Sáťa ´Ňéma´ Němeček (vpravo). 

Celý šestihodinový maratón Balonové show uváděla populární dvojice Michal 
Suchánek a Richard Genzer. 

Přestože předchozí dny byly velmi deštivé, na 2. balonovou 
show se počasí umoudřilo. Sluníčko hřálo, což bylo znát také 
na velké konzumaci nealkoholických a alkoholických nápo-
jů. Přestože horkovzdušné balóny nakonec nevzlétly, lidé byli 
spokojeni a přáli si, aby příští rok byla akce stejně povedená.
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Osvěžit okolí a nabídnout 
lidem příjemné místo k odpo-
činku. To je hlavní úkol fon-
tán, které jsou umístěny ve 
městech. 

„Náš obvod jich má ve své 
správě celkem deset,“ uvá-
dí Jiří Strobach, starosta cen-
trálního plzeňského obvodu. 
Tři jsou na Americké třídě, 
dvě na náměstí T. G. Masary-
ka, další je na Chodském ná-
městí. Vodní prvky jsou také  
v Šimerově i Macháčkově ulici  
a dvě malé fontány jsou umís-
těny na Skvrňanech mezi uli-
cemi Karla Steinera a Terezie 
Brzkové. Na Americké třídě 
jsou také dvě pítka. 

„Zkušební provoz fontán 
bývá zahájen poslední dubno-
vý týden, od května následuje 
běžný provoz, který končí po-
slední říjnový den,“ upřesňu-
je starosta. Provoz fontán a je-
jich údržba stojí centrální pl-
zeňský obvod ročně okolo tři 
čtvrtě milionu korun. „Napří-
klad zhruba na sto tisíc korun 
přijde spotřeba vody; ta se po-
hybuje mezi dvěma až třemi 
tisíci kubíky. Čerpadla fon-
tán jsou na elektrický pohon. 

Elektrická energie stojí náš 
obvod ročně okolo čtvrt mi-
lionu korun, další výdaje jsou 
pak určeny na údržbu, opra-
vy či zazimování fontán,“ vy-
jmenovává Jiří Strobach.

Do fontán je čerpána voda 
z vodovodního řadu. Voda 
ve fontánách cirkuluje. Kaž-
dá z fontán má pod povrchem 
chodníků či náměstí svou 
šachtu, v níž jsou umístě-
ny rozvody potrubí, čerpadla 
i elektrický rozvod a vodo-
měr na odečet vody. Nejhlub-
ší šachta je u fontán na Ma-

sarykově náměstí, má okolo 
tří metrů. Provoz těchto dvou 
fontán je také nejdražší. Mají 
totiž největší spotřebu elektři-
ny, protože voda je zde pohá-
něna velkými ponornými čer-

padly. Největší vodní plocha 
je v Šimerově ulici na Borech. 

A jaké jsou problémy s fon-
tánami? Není nikdy jisté, jaká 
bude spotřeba vody. Často se 
stává, že odtok bývá ucpán. 
Mohou za to lidé, kteří do 
vody házejí papíry, pet lahve, 
nedopalky od cigaret a jiný 
odpad. „Ucpaný odtok zvyšu-

je spotřebu vody. Ta totiž pře-
stane cirkulovat a fontána je 
stále napouštěna vodou, kte-
rá přetéká,“ vysvětluje staros-
ta a ještě připomíná: „Voda ve 
fontánách je chemicky ošet-
řena, tím se totiž zabrání růs-
tu organismů. Není proto do-
poručováno si ve fontánách 
oplachovat ovoce, mít si ruce 
nebo se dokonce koupat.“ 

K napití, omytí rukou či 
ovoce jsou určena tak zvaná 
pítka. Po rekonstrukci Ame-
rické třídy jsou dvě nová pítka 
umístěna před budovou s čís-
lem 38. Vodu je možné spustit 
pomocí stlačného ventilu. Za 
krátkou dobu provozu pítek 
se už stalo, že mosazné venti-
ly byly utrženy.

O údržbu fontán a pítek, 
které má ve správě centrální 
plzeňský obvod, se stará fir-
ma Mundl – Mundlová. Ta za-
jišťuje jejich každodenní pro-
hlídku, povrchové čištění vody  
i drobné opravy. Jedenkrát 
měsíčně jsou fontány vypuš-
těny a bazény vyčištěny. Pra-
videlně každý měsíc jsou také 
prováděny evidence spotřeby 
elektřiny a vody.  

Fontány nabízejí osvěžení, ke koupání ale určeny nejsou

Letošního, již šestého, roč-
níku projektu Obecně pro-
spěšné společnosti při Nada-
ci Terezy Maxové, který se 
konal pod záštitou Městské-
ho obvodu Plzeň 3 dne 4. 6. 
2009 na náměstí Republiky  
v Plzni, se zúčastnilo 26  
z celkových 53 dětských do-
movů z celé České republi-
ky přihlášených do toho pro-
jektu. 

„V prostorách náměstí se 
uskutečnila druhá fáze pro-
jektu, jíž předcházela pří-
pravná část věnující se ško-
lení dětí z dětských domovů 
pod názvem „Obchodníkem 

snadno a rychle“ kde se děti 
mohly dozvědět více o stano-
vení cen výrobků, o chová-
ní k zákazníkům, volbě sor-
timentu výrobků a samozřej-
mě také o marketingu a pro-

pagaci,“ poznamenává Jiří 
Strobach, starosta centrální-
ho plzeňského obvodu. Na 

základě výsledků a zkuše-
ností z Jarmarku samotného 
bude následovat fáze třetí – 
závěrečná, při niž budou vy-
hodnoceni absolutní vítězové 
z celé České republiky. „Ten-
to projekt předává dětem  
z dětským domovů hravou 
formou kromě jiného tak po-
třebné zkušenosti pro svět 
dospělých, neboť se mohou 
přiučit základním předpo-
kladům pro podnikání jako 
jsou inovace, čestné chování  
a také např. důraz na kva-
litu a především pak celko-
vou spokojenost zákazníka,“ 
dodává Jiří Strobach.

6. ročník Jarmarku  
pro šikovné ručičky OPS  
při nadaci Terezy Maxové

Starosta Jiří Strobach při kontrole.

„Poradna  
vyššího 
věku“

Přednášky jsou určeny 
laické i odborné veřejnos-
ti, zejména pak všem od 
50 let výše. Cyklus před-
nášek přinese témata z ob-
lasti právního, sociálního  
a psychologického poraden-
ství. Posluchači získají do-
vednosti a znalosti potřeb-
né k zajištění svého bezpe-
čí, a dostanou odpovědi na 
otázky, jak nejlépe ochránit 
svůj majetek, život a zdra-
ví. Přednášky se konají od  
17. 9. 2009 do 10. 12. 2009 
každý čtvrtek v čase od 
14:00 do 16:00 hodin.
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Projekt Bezpečné město
V lednu letošního roku začal 

v Plzni fungovat ojedinělý pro-
jekt „Bezpečné město“. Ten na-
vazuje na projekt vyhlášený 
Policií ČR „Každý zná svého 
policistu“.

Město Plzeň a Policie ČR 
podepsali spolupráci ve formě 
Koordinační dohody, díky kte-
ré je  přesně definován vztah  
a systém spolupráce mezi Poli-
cií ČR, Městskou policií Plzeň 
a městem Plzeň. Město Plzeň 
a Policie ČR se rozhodly napl-
nit Koordinační dohodu právě 
spuštěním projektu „Bezpeč-
né město“, který vytváří zcela 
nový systém spolupráce mezi 
všemi zmiňovanými subjekty  
a občany.

Mezi prvními plzeňskými 
obvody byl i největší obvod Pl-
zeň 3, který začal tento projekt 
naplňovat. V předchozím čís-
le Trojky jste se již mohli se-
známit s rozdělením okrsků, 
se svými policisty, strážníky  
a zastupiteli na území Skvrňan.  
V dalších číslech se samozřej-
mě seznámíte s okrsky i v ostat-
ních částech obvodu.

Internetový portál Bezpeč-
né město

Od března letošního roku 
plně funguje internetový por-
tál www.bezpecnemesto.eu, 
kde můžete získat veškeré in-
formace k projektu, k jednotli-
vým okrskům,  bezpečnostní si-
tuaci a spoustu dalších potřeb-

ných informací, aktualit a fo-
tografií z prostředí bezpečnos-
ti na celém území města Plzně. 
Můžete zde také psát do porad-
ny vaše náměty, připomínky či 
stížnosti k bezpečnostní situaci 
v Plzni. V červnu byla spuště-
na na portálu webová televize, 
kde naleznete zajímavé repor-
táže z oblasti řešení bezpečnos-
ti na území města Plzně, pre-
zentace PČR, Městské policie  
Plzeň atd.

Odbor bezpečnosti a pre-
vence kriminality

Od 1.4.2009 začal na Ma-
gistrátu města Plzně fungovat 
nový odbor bezpečnosti a pre-
vence kriminality, který zajiš-
ťuje komunikaci, spolupráci  
a koordinaci všech zaintereso-
vaných složek s občany. Hlav-
ním posláním tohoto odboru je 
v případě výskytu bezpečnost-
ního problému aktivovat všech-
ny zainteresované složky a or-
gány a vzniklý problém řešit 
rychle a komplexně ke spoko-
jenosti občanů. 

Co se v rámci projektu Bez-
pečné město připravuje

Pro občany, kteří nemají pří-
stup na internet, připravujeme 
v průběhu července informač-
ní schránky. V každém okrsku 
bude umístěna jedna schránka 
na podněty, připomínky a stíž-
nosti občanů k bezpečnostní si-
tuaci v jejich okrsku. Ve spolu-
práci s ÚMO Plzeň 3 připravu-
jeme informační letáky k jed-

notlivým okrskům, které kromě 
spojení na jednotlivé policis-
ty, strážníky a zástupce samo-
správy budou obsahovat infor-
mace o umístění již zmiňova-
ných infoschránek. Dále k pro-
jektu připravujeme informač-
ní brožury ve kterých se dočte-
te vše o projektu, rozdělení Plz-
ně na jednotlivé policejní okrs-
ky, o služebnách městské i stá-
ní policie a spoustu dalších po-
třebných informací.  Tyto nové 
letáky a informační brožury bu-
dou v době po letních prázdni-
nách distribuovány do vašich 
poštovních schránek. 

Nejčastější dotazy v porad-
ně na portálu www.bezpecne-
mesto.eu  

Mezi nejčastější dotazy v po-
radně MO Plzeň 3 patří stíž-
nosti na rušení nočního klidu 
a porušování veřejného pořád-
ku v centru města. Reakce ma-
gistrátu a ÚMO Plzeň 3 samo-
zřejmě na sebe nenechala dlou-
ho čekat a byla připravena akce 
CENTRUM. Ta byla připrave-
na a funguje ve spolupráci se 
všemi zainteresovanými slož-
kami, jako je např. městská po-
licie, Policie ČR, OSPOD, živ-
nostenský úřad, ČOI, různé ne-
ziskové organizace apod. 

Toto preventivně bezpečnost-
ní opatření se rozběhlo od po-
čátku června 2009 a to právě na 
základě opakovaných stížnos-
tí občanů.  Akce CENTRUM 
je tak zaměřena na zvýšený do-

hled nad veřejným pořádkem, 
parkováním a rušením nočního 
klidu ve středu města. Tato spo-
lupráce se velmi osvědčila a od 
jejího počátku výrazně pokle-
sl počet nesprávně parkujících 
vozidel a rušení nočního klidu 
v centru města. Byl také zazna-
menán pokles nalévání alko-
holických nápojů mladistvým  
v restauračních zařízeních, pře-
sto bude akce CENTRUM na-
dále pokračovat a pokračovat 
budou i jednorázové akce na 
kontroly nejrůznějších podni-
ků nejen v centru města a to za 
účasti všech zainteresovaných 
složek.

Další dotazy a upozornění  
v poradně MO Plzeň 3 se týkají 
autovraků, které zabírají již tak 
málo parkovacích míst ve měs-
tě a zakládání černých skládek 
v okrajových částech obvodu. 
Tato problematika je však pod-
statně složitější a Odbor bez-
pečnosti a prevence kriminali-
ty úzce spolupracuje na řešení 
těchto problémů, jak s magis-
trátem, ÚMO Plzeň 3 tak i se 
Správou veřejného statku měs-
ta Plzně. Věřím tomu, že i ten-
to složitější problém se v rám-
ci nejrůznějších preventivních, 
ale i represivních opatření a sa-
mozřejmě i za přispění nelhos-
tejných občanů města Plzně po-
daří vyřešit ke všeobecné spo-
kojenosti.  

Bc. Ladislav Plochý
manažer projektu Bezpečné město

Řešení bezpečnostní situace ve městě je prioritou

Čtrnáct strážníků-čekatelů bylo 
v červenci slavnostně vyřazeno z 
přípravného kurzu po úspěšném 
složení zkoušek na Ministerstvu 
vnitra České republiky a stali se 
tak z nich plnohodnotní strážníci 
Městské policie Plzeň. 

O jejich zařazení na služebny 
bylo již rozhodnuto s jistým před-
stihem. Pět z nich bude sloužit na 
lochotínské služebně, 3 na slovan-
ské a 6 na borské. „Pružně jsme 
reagovali na závěry z nedávné 
Analýzy pocitu bezpečí, kde za 

Noví strážníci posílí obvody
nejméně bezpečná místa v Plzni 
označili občané našeho města Pet-
rohrad na Slovanech a Vinice, kte-
ré spadají pod lochotínskou měst-
skou policii. Dalším neuralgickým 
bodem pak je centrum města, kde 
se vyskytuje množství stížností na 
veřejný pořádek. Borští strážní-
ci proto posílí tzv. Opatření Cen-
trum,“ říká radní pro bezpečnost 
města Plzně Karel Paleček. 

V současné době má město  
Plzeň 250 strážníků, což je nejvíce 
za celou dobu existence MP.
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Férová nabídka
V tisku se objevila nabíd-

ka společnosti Plzeňské služ-
by na poskytování správy bytů 
na půl roku zdarma. Někte-
rá Společenství vlastníků jed-
notek (SVJ) mají desítky bytů  
a tak se může jednat o dost vel-
ké úspory. Je taková nabídka 
vůbec korektní?

„Naprosto!“, tvrdí obchod-
ní manažerka Plzeňských slu-
žeb Iveta Rejšková. „Spo-
lečenství vlastníků, které se  
s námi dohodne na správě, zís-
kává od naší společnosti prv-
ních šest měsíců zdarma. Po 
uplynutí této doby je cena za 
správu buď 79 korun za zá-
kladní služby, nebo 110 za stan-
dardní. Vysoce nadstandardní 
služby poskytujeme za 125 ko-
run měsíčně za jeden byt. Zá-
leží na tom, jakou úroveň sprá-
vy si zákazník vybere a to je pak 
zaneseno v Mandátní smlouvě.  
A abych byla úplně korektní, mu-
sím doplnit, že uvedené ceny jsou 
bez daně z přidané hodnoty.“

Dobrá věc se prý někdy 
chválí sama, a právě na to  
v Plzeňských službách sázejí. 
Chtějí, aby se klienti sami pře-
svědčili o kvalitě jejich práce. 
Nebudou-li spokojeni, neplatí 
nic a mohou si po půl roce bez 
problémů vybrat jiného správce 
svých bytů.

Monopol?
Na rozdíl od většiny jiných 

správců bytového fondu zajiš-
ťují Plzeňské služby všechny 
služby kompletně vlastními si-
lami, včetně rozúčtování nákla-
dů na teplo a teplou vodu. Vět-
šina ostatních to totiž neumí. 
Nevzniká tím ale vlastně jakýsi 
druh „monopolní služby“?

„Vypadá to tak, ale není 
tomu tak. Tím, že se společen-
ství vlastníků jednotek rozhod-
ne využít všechny služby kte-
ré nabízíme a umožní nám na-
plnit význam našeho firemní-
ho hesla SLUŽBY POD JED-

NOU STŘECHOU, získá-
vá řadu výhod. Nejen půlroční 
správu zdarma, ale také rozú-
čtování nákladů na teplo a tep-
lou vodu za nižší cenu, samot-
ný přístroj na rozúčtování zdar-
ma atd. Každá tato činnost má 
však svou samostatnou smlouvu  
a je v případě nespokojenosti 
ze strany klienta vypověditelná 
aniž by ovlivnila služby ostat-
ní.“, vysvětluje Iveta Rejšková 
a dodává hned příklad z praxe. 
Nebudete-li spokojeni se sprá-
vou, ukončíte tuto činnost vý-
povědí podle podmínek pode-
psaných v Mandátní smlouvě, 
ale rozúčtování vám běží dál, 
aniž by se na podmínkách v po-
depsané smlouvě na rozúčtová-
ní cokoliv měnilo. A naopak….

Jak si to můžete dovolit?
Poskytování správy bytů 

na půl roku stojí ale Plzeň-
ské služby spoustu peněz a ne-
přináší žádný zisk. Svým způ-
sobem se tedy vlastně jedná 
o investici. V tržním prostře-
dí, které je v tomto oboru po-
měrně tvrdé a především vel-
mi liberální, je třeba se prosadit.  
V Plzeňských službách jsou 
přesvědčeni o kvalitě svých slu-
žeb a tak se nebojí, že by jim 
zákazník po úvodním půlro-
ce utekl. Podnikatelský záměr 
je naopak postaven na tom, že  
z nového zákazníka se sta-
ne zákazník dlouhodobý, kte-
rý samozřejmě přiměřený zisk 
Plzeňským službám přinese.  
A čím více spokojených klientů 
bude, tím budou moci být služ-
by v přepočtu na jeden byt lev-
nější.

Zázemí
Plzeňské služby jsou akcio-

vou společností, která je 100% 
„dcerou“ Plzeňské teplárenské. 
Plzeňské služby - správa nemo-
vitostí s.r.o. jsou 100% „dce-
rou“ Plzeňských služeb a.s., 
takže „vnučkou“ Plzeňské tep-
lárny. 

„V případě, že jste naši-

Až do vyprodání zásob…
Najdete-li na reklamním letáčku drobným písmem vytištěnou poznámku „Platí až do vyprodání zásob“, je třeba se mít na pozoru. Pro-

dejce tak zpravidla chce přilákat pozornost zákazníka ke zlevněnému zboží. Je si ale vědom, že tohoto zboží nemá dost a tak se „jistí“. Jeho 
hlavním cílem totiž není prodat vám zlevněné zboží, ale přilákat vás do svého obchodu – a tam už si vás zkasíruje…

mi klienty a využíváte všech 
námi nabízených služeb, je 
toto právní uskupení pro vás 
výhodou. Znovu jsme u naše-
ho hesla SLUŽBY POD JED-
NOU STŘECHOU. Vyúčtová-
ní, které vám naše společnost, 
coby váš správce, předloží, vy-
pracovalo rozúčtovací oddě-
lení té samé firmy, na základě 
naměřených údajů „od kolegů  
z  teplárny“. Tím, že je vše zpra-
cováno v rámci jednoho infor-
mačního systému, je sníženo ri-
ziko chybovosti na minimum 
oproti stavu, kdy si data pře-
dávají navzájem „cizí“ společ-
nosti“, vypočítává další výhody 
Iveta Rejšková.

Tím se skutečně minimalizu-
jí náklady a v případě reklama-
ce se vše velmi snadno dohle-
dá během jedné schůzky či te-
lefonátu. A je třeba znovu pod-
trhnout, že tyto činnosti, jež na 
sebe navazují až k cílové fak-
tuře pro zákazníka, mají kaž-
dá samostatnou smlouvu, která 
je činí na sobě nezávislými, ale 
plynule navazujícími tím nej-
jednodušším způsobem.

Zásoby nejsou vyprodány
Teď to vypadá, že přicházíme 

s křížkem po funuse, jak se ří-
kává. Nabídka platila do konce 

června. Co s tím?
“Nabídka platila do konce 

června z ryze praktického důvo-
du. Společenství vlastníků jed-
notek, jež se rozhodla využít na-
šich služeb, mají většinou půl-
roční výpovědní lhůtu u dosa-
vadního správce. To znamená, 
že v případě ukončení dosavad-
ního smluvního vztahu v červnu 
doběhne výpověď do konce le-
tošního roku, uzavře se zúčtova-
cí období a my můžeme plynule, 
navázat od začátku roku nové-
ho.“, podává Iveta Rejšková ra-
cionální vysvětlení.

Ale…
„My v Plzeňských službách 

nejsme byrokrati a smyslem 
naší existence je poskytovat 
služby. Takže pokud se někdo 
přihlásí i po 1.červenci letoš-
ního roku, určitě se mu budeme 
snažit vyjít vstříc a najdeme ře-
šení, které mu bude vyhovovat.“

Z toho je zřejmé, že Plzeňské 
služby jsou pro zákazníky sil-
ným a stabilním partnerem, kte-
rý si jich velmi váží. Právě pro-
to k nim přistupují s individuál-
ním a naprosto zodpovědným 
způsobem. 

Zásoby jejich snahy, dobré 
vůle a profesionality prý vypro-
dány nejsou a nebudou.

Žádosti žen o zdvojené 
příjmení

Matrika Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3 eviduje v po-
slední době vyšší počet žá-
dostí žen, které chtějí použí-
vat zdvojené příjmení.

Stoupl také počet žádos-
tí žen, jež chtějí používat 
příjmení v mužském tvaru. 
Možnost používat příjme-
ní v mužském tvaru mohou 
však jen cizinky, ženy, které 
se provdaly za cizince, ženy, 
které budou žít dlouhodobě  

v cizině nebo ženy, které jsou 
jiné národnosti.

 Zákon nepřímo umožňu-
je všem ženám používat pří-
jmení v mužském tvaru, stačí 
se v žádosti o uzavření man-
želství k jiné národnosti při-
hlásit. Údaj o národnosti se 
pro jiné účely neeviduje a ža-
datelka své prohlášení o pří-
slušnosti k národnosti může 
kdykoli libovolně měnit.
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Bezpečné město - okrsky Plzeň - Bory 
Služebna Bory

Obvodní oddělení Policie ČR 
Plzeň - Bory 
Družstevní 16, 320 15 Plzeň 
Vedoucí oddělení:  
npor. Zdeněk Mazáč 
Obvodová služebna Městské 
policie Plzeň Bory 
Heyrovského 40, 320 06 Plzeň 
Velitel služebny:  
Patrik Schovánek 

Okrsek A
Příslušné ulice: Boettingero-
va, Bolzanova, Borská, Broží-
kova, Břeňkova, Čermákova, 
Družstevní, Erbenova, Hálko-
va, Havířská, Hruškova, Hří-
malého, Kaplířova, Klatovská 
třída, Korandova, Mánesova, 
Na hvězdě, Na vršíčkách, ná-
městí Českých bratří, Němej-
cova, Schwarzova, Sukova, 
Thámova, Tylova, U Svépo-
moci, V Bezovce, Zámečnic-
ká, Z.Wintra, Žižkova

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Kormoš, 
prap. Mgr. et Bc. Voráčková 
Telefon: 974325395 
E-mail: policista.bory@
bezpecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Kreutzer 
Telefon: 377377604 
E-mail: straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu
Zastupitel příslušného okrsku: 
Mgr. Tomáš Bernhartd 
Telefon: 725049342 
E-mail zastupitel.bory.A@
bezpecnemesto.eu 

Okrsek B
Příslušné ulice:  17. listopa-
du, Adelova, Baarova, Dvo-
řákova, E.Beneše, Heyrovské-
ho, Klatovská třída, L.Pika, 
Máchova, Majerova, Mandlo-
va, náměstí Míru, Politických 
vězňů, Raisova, Skupova, Ši-
merova, U Borského parku

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Mgr. Jindřich 
Telefon 974325395 
E-mail: policista.bory@bez-
pecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Matějíček 
Telefon 377377604 
E-mail straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu
Zastupitel příslušného okrsku: 
Marta Dolejšová 
Telefon: 725049338 

E-mail: zastupitel.bory.B@
bezpecnemesto.eu

Okrsek C
Příslušné ulice:  17. listopadu, 
Alešova, Arbesova, Čecho-
va, Dobrovského, E.Beneše, 
Chodské náměstí, Klatovská 
třída, Klostermannova, Ko-
zinova, Na Belánce, náměstí 
Míru, Nemocniční, Soukenic-
ká, Stehlíkova, U trati, Vrch-
lického

Policista s osobní odpověd-
ností: pprap. Jánský 
Telefon: 974325395 
E-mail policista.bory@bez-
pecnemesto.eu  
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Hora 
Telefon: 377377604 
E-mail: straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku:  
Radoslav Neubauer 
Telefon: 725049339 
E-mail: zastupitel.bory.C@
bezpecnemesto.eu 

Okrsek D 
Příslušné ulice:  A.Uxy, Cuk-
rovarská, Čelakovského, Čer-
nická, Doudlevecká, Hanko-
va, Harantova, Heldova, Lu-
kavická, Plovární, Plynární, 
Presslova, Přeštická, Rado-
byčická, Štefánikovo náměs-
tí, Tělocvičná, Třebízského,  
U Radbuzy, U trati

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Hájek 
Telefon: 974325395 
E-mail: policista.bory@bez-
pecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Kovářík 
Telefon: 377377604 
E-mail: straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Radoslav Neubauer 
Telefon: 725049339 
E-mail: zastupitel.bory.D@
bezpecnemesto.eu l 

Okrsek E
Příslušné ulice:  České údo-
lí, Doudlevecká, E.Beneše, 
Hroznová, Chemická, Chvojo-
vá, Májová, Mělnická, Mlýn-
ské nábřeží, Mostní, Na Ro-
háči, Nebílovská, Ostrov-
ní, Ovocná, Průmyslová, Pře-
denická, Révová, Říční, Sa-
maritská, Šípková, Trnková,  
U vlečky, Útušická, Verdun-
ská, Vinohradská, Zborovská, 

Zelená
Policista s osobní odpověd-
ností: nstržm. Stupka 
Telefon: 974325395 
E-mail: policista.bory@bez-
pecnemesto.eu  
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Kolena 
Telefon: 377377604 
E-mail: straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu
Zastupitel příslušného okrsku: 
Marta Dolejšová 
Telefon: 725049338 
E-mail: zastupitel.bory.E@
bezpecnemesto.eu

Okrsek F
Příslušné ulice:  Akátová, Bří-
zová, Dlážděná, Do luk, Do 
Štěnovic, Chatová, Jabloňo-
vá, Jahodová, K Černicím,  
K Doudlevcům, K točně, Ke 
drahám, Ke schodům, Klatov-
ská, Kruhová, Lánská, Litická, 
Lužní, Na výsluní, Nad Úhla-
vou, Nebílovská, Pod skalou, 
Pod Tyršovým sadem, Rado-
byčická náves, Slunná, Spor-
tovní, U pole, V podhájí, Vi-
lová, Višňová, Vnitřní, Výslu-
ní, Za rybárnou, Zářivá, Zbo-
rovská. LITICE: Budilovo ná-
městí, Dvorská, K Valše, Ka-
menitá, Klatovská, Mezi vila-
mi, Na konci, Na vršku, Rob-
čická, Řepná, Štěnovická,  
U Radbuzy, V úhlu, Výsluní, 
Za farou, Za rybárnou, Země-
dělská

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Vokáč 
Telefon: 974325395 
E-mail policista.bory@bez-
pecnemesto.eu l 
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Mgr. Kleisner 
Telefon: 377377604 
E-mail: straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu   
Zastupitel příslušného okrsku: 
Ing. Petr Baloun 
Telefon: 725049336 
E-mail: zastupitel.bory.F@
bezpecnemesto.eu  

Okrsek G
Příslušné ulice:  Borová, Bor-
ská, Brožíkova, Čermákova, 
Dobřanská, Družstevní, Fol-
mavská, Hudební, Chelčické-
ho, Kaplířova, K.Vokáče, Ke 
Karlovu, Mírová, Na hvězdě, 
Na pomezí, náměstí Českých 
bratří, Němejcova, Schwarzo-
va, Sukova, Tomanova, U le-
tiště, Univerzitní, Žižkova

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Bránišová 
Telefon: 974325395 
E-mail: policista.bory@bez-
pecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Tereščenko 
Telefon: 377377604 
E-mail: straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu  
Zastupitel příslušného okrsku: 
Mgr. Tomáš Bernhardt 
Telefon: 725049342 
E-mail: zastupitel.bory.G@
bezpecnemesto.eu   

Okrsek H
Příslušné ulice:  Daimlerova, 
Domažlická, Folmavská, Ke 
Karlovu, Morseova, Obchod-
ní, Podnikatelská, Teslova,  
U letiště, U Nové Hospody,  
U Panasoniku, Univerzitní

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Polívka, 
pprap. Branišová  
Telefon: 974325395 
E-mail policista.bory@bez-
pecnemesto.eu
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Cibulka 
E-mail: straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu 
Telefon: 377377604 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Marie Víšková 
Telefon 725049343 
E-mail zastupitel.bory.H@
bezpecnemesto.eu  

Okrsek CH
Příslušné ulice:  Bezejmen-
ná, Dobřanská, Domažlická, 
Jachtařská, K silu, K zelené 
louce, Kaplířova, Klatovská 
třída, Lašitov, Lhotská, Pla-
vecká, Pod Tyršovým sadem, 
Přehradní, Sedlákova, Sever-
ní, Sulkovská, U černého mos-
tu, U Čertovy díry, U hájovny, 
U Hráze, V lukách, Východní, 
Výsluní

Policista s osobní odpověd-
ností: prap. Kormoš 
Telefon: 974325395 
E-mail policista.bory@bez-
pecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědnos-
tí: str. Stauber 
Telefon: 377377604 
E-mail straznik.bory@bez-
pecnemesto.eu  
Zastupitel příslušného okrsku: 
Ing. Petr Baloun 
Telefon: 725049336 
E-mail: zastupitel.bory.CH@
bezpecnemesto.eu  
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Premiéru bude mít letos na 
festivalu Na ulici muzikant 
Míša Leicht. Nepůjde však o 
premiéru hudební; známý pl-
zeňský patriot a leader blue-
grassové kapely Cop vystu-
puje Na ulici pravidelně. Míša 
Leicht se poprvé na šestnác-
tém ročníku tohoto festiva-
lu objeví jako dramaturg. Pře-
hlídka Na ulici začíná v pon-
dělí 17. srpna, potrvá do 26. 
srpna, odehraje se na šesti scé-
nách v centru Plzně a připra-
veno je na devadesát koncertů 
a desítky divadelních i filmo-
vých představení. 

„Mám radost z toho, že se 
na mě organizátoři festiva-
lu obrátili,“ říká Míša Leicht. 
„Myslím, že je vždy dobré po-
zvat ke spolupráci aktivního 
muzikanta,“ dodává. 

Leicht získal zkušenosti  
s dramaturgií a produkcí na-
příklad při pořádání festivalu 
Setkání pod Volštejnem, jenž 
se koná na Tachovsku. Podílel 
se také na organizování letoš-
ních květnových Dnů svobody 
v amfiteátru u Plazy. A právě 
scénu u Plazy má Míša Leicht 
má na letošním ročníku festi-
valu Na ulici na starosti. 

„Snažil jsem se o žánrovou 
pestrost, návštěvníci festiva-
lu si mohou přijít poslechnout 
country i folk, stejně tak jako 
trampskou muziku, ale zazní  
i jazz a v pátek 21. srpna bude 
zase spíše rockový,“ uvádí 
Míša Leicht a dodává, že zá-
roveň chtěl během festivalo-
vých dní představit také kape-
ly z plzeňského regionu. „Po 
letech se dal dohromady na-
příklad plzeňský Ultramarín, 
takže pamětníci i ti ostatní se 
mají určitě na co těšit,“ připo-
míná. U Plazy mimo jiné vy-
stoupí také kapely Bokoma-

ra, Bodlo. P.R.S.T. či Devítka 
nebo Oskar Petr. 

„Získat kapely pro účast na 
festivalu Na ulici nebyl pro-
blém. Přehlídka má mezi mu-
zikanty vynikající zvuk stejně 
jako plzeňské publikum,“ po-
znamenává.  

Na ulici se v srpnu koncertuje i hraje divadlo

Míša Leicht je plzeňský patriot z Bor, 
od narození žije v Dobrovského ulici

Centrální obvod v Plzni ocenil dárce krve  
Janského plaketou 

Bronzovou medaili prof. 
Jana Janského za deset bez-
příspěvkových odběrů krve  
v pondělí 25. května 2009 pře-
dal dárcům z centrálního pl-
zeňského obvodu jeho mís-
tostarosta Ing. Stanislav Ko-
páček a zástupkyně České-
ho červeného kříže, Oblastní-
ho spolku Plzeň – město. Slav-
nostní akt se uskutečnil ve vel-
ké zasedací místnosti radni-
ce třetího plzeňského obvodu 
a zúčastnilo se jej 13 bezpří-
spěvkových dárců krve.

Předávání bronzových me-
dailí prof. Jana Janského or-
ganizuje obvod dvakrát do 
roka ve spolupráci s Českým 
červeným křížem, Oblastním 
spolkem Plzeň-město. Kromě  
medaile každý dárce či dárky-
ně obdrží také květinu a připra-
veno je i pohoštění. “Vážíme 
si lidí kteří dokáží v této uspě-
chané a komerční době udělat 
něco pro druhé,”  uvedl mís-
tostarosta centrálního plzeň-
ského obvodu Ing. Stanislav  
Kopáček. 
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Manželé Baldovi oslavili 
zlatou svatbu

Proměny obvodu Plzeň 3
Tentokráte most v Doudlevcích.

Manželé Baldovi, kteří žijí 
v Plzni, oslavili v červnu zla-
tou svatbu. Manželský slib 
obnovili po padesáti letech  
v kostele sv. Jiří v městeč-

ku Černošín. Marie Baldová  
a Prof. Ing. Miroslav Bal-
da, DrSc. vychovali tři syny  
a radují se ze sedmi vnoučat. 

Zastupitelé potěšili  
ženy z MUSS

Zastupitel obvodu Radek  
Neubauer a zastupitel měs-
ta Ing. Petr Osvald, navští-
vili dne 7. května Měst-
ský ústav sociálních služeb 
v Plzni na Borech. Rozda-
li všem tamním ženám růže 

a popřáli všem matkám k je-
jich svátku. Zároveň je po-
zvali na oslavu, která ná-
sledně proběhla 11. květ-
na v ústavu s občerstvením 
a živou hudební produkcí.


