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Šek na sto tisíc korun si  
z Borského parku odnesli klu-
ci a holky z Dětského domo-
va Domino. Peněžitý dar jim 
na akci První zvonění pře-
dal starosta centrálního ob-
vodu Plzeň 3 Jiří Strobach. 
„Plníme náš slib. Už v červ-
nu jsme  vyhlásili, že Domi-
nu věnujeme výtěžek ze sym-
bolického vstupného na Balo-
novou show, která se na kon-
ci školního roku konala u bor-
ské přehrady,“ poznamenává 
Jiří Strobach. 

„Jistě, že už víme, jak pení-
ze utratíme,“ usmívá se Naďa 
Erbová, ředitelka Dětského 
Domova Domino. „Část pe-
něz bude věnována na úpra-
vy zahrady, část na výmě-
nu oken a rádi bychom také  
z této sumy uhradili část ná-
kladů spojené se zářijovou re-
kreací dětí v Itálii,“ vyjmeno-
vává ředitelka. 

První zvonění centrální ob-
vod Plzeň 3 pořádal už popá-
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Ředitelka dětského domova Domino Naďa Erbová přebírá na akci První zvonění od starosty centrálního Plzeňského ob-
vodu Jiřího Strobacha šek na 100 000,-Kč. Jednalo se výtěžek ze vstupného na akci Balonová show, kterou každoročně po-
řádá obvod na Borské přehradě. Výtěžek použije dětský domov Domino na rekonstrukci své zahrady.  

Odstartovala  
Poradna vyššího věku

Z Prvního zvonění si děti z Domina odnesly sto tisíc korun

té. Tisícovky dětí se bavily při 
písničkách Jaroslava Uhlíře  
a nadšeně tleskaly dívčí taneč-
ní a pěvecké skupině 5 Ange-

les. Na chlapce a dívky však 
čekala i řada dalších zajíma-
vých atrakcí. Mohli se svézt na 
koních, o které se stará útulek 

SOS – život pro koně z Miřko-
vic u Horšovského Týna, k dis-
pozici také měli houpačky, ko-
lotoče i nafukovací skákadla.  

Rozsáhlý vzdělávací pro-
jekt určený seniorům odstar-
toval ve čtvrtek 17. září. Jde  
o cyklus přednášek, které společ-
ně pořádají centrální obvod Plzeň 
3, obecně prospěšná společnost 
Člověk v tísni a občanského sdru-
žení Totem. 

Na programu je celkem třináct 
přednášek, vstup na ně je otevře-
ný a bezplatný. Přednášky se ko-
nají vždy ve čtvrtek od 14 do 16 
hodin v sále budovy Plzeňské 
konzervatoře v Husově ulici čís-

lo 30.  Semináře jsou věnovány 
například sociální i právní proble-
matice či mezigeneračním vzta-
hům, přednášet přijede i sociolož-
ka Jiřina Šiklová. 

Druhá část cyklu, která začí-
ná 5. listopadu, bude věnována 
především prevenci kriminality  
a uskuteční se v Domě napříč ge-
neracemi v Kaznějovské ulici. 

Projekt Poradna vyššího  
věku končí 10. prosince předá-
ním certifikátů a taneční zábavou.
Více o programu na straně 5.

Poradnu vyššího věku zahájil v září starosta centrálního obvodu Jiří Strobach. 
Tajemník Úřadu městského obvodu Plzeň 3 ing. Jiří Mužík se ve své  přednášce 
věnoval prezenci činnosti obvodního úřadu.
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O prázdninách bylo v mateřských školách rušno, 
opravovalo se a stavělo

Novou třídu má po prázdninách 27. mateř-
ská škola, která sídlí ve dvou budovách ve 
Dvořákově ulici. Třída pro deset dětí včetně 
sociálního zázemí byla o letních prázdninách  
budována v Dvořákově ulici číslo 18 a vyžádala 
si náklady převyšující devět set tisíc korun. „Šlo 
o dlouhodobě plánovanou přestavbu.“ uvádí 
Jiří Strobach, starosta centrálního plzeňské-
ho obvodu.

Největší částku, jeden milion šest set tisíc  
korun, dá letos centrální plzeňský obvod do 
oprav v 63. mateřské škole v Lábkově ulici.  
„Jde o druhou etapu rozsáhlé rekonstrukce.  
Letos zde budujeme u jednotlivých tříd nová  
sociální zařízení,“ upřesňuje starosta. Loni 
obvod do stavebních úprav v budově této  
školky investoval jeden milion korun. 

Sto padesát tisíc korun stála rekonstrukce  
teplovodního systému v 61. mateřské škole  
v ulici Na Průhonu a necelých čtyři sta tisíc  
pak obvod stála rekonstrukce kuchyně v 16. 
mateřské škole v Korandově ulici. I o prázdninách bylo ve 27. mateřské škole rušno. V budově ve Dvořákově ulici číslo 18 řemesl-

níci budují novou třídu pro jedenáct dětí. 

Kontrolní výbor je tu i pro vás
Kontrolní výbor Zastupi-

telstva městského obvodu 
Plzeň 3   je zřízen na zákla-
dě   zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích v platném zně-
ní,  vyhlášky Statutárního 
města Plzeň č. 8/2001, Sta-
tutu města v platném znění  
a usnesení č. 77/2000 Zastu-
pitelstva městského obvo-
du Plzeň 3 .  Ze své  činnosti  
se zodpovídá zastupitelstvu 
a  členem výboru nesmí být 
starosta, místostarosta či ta-
jemník obvodu.

Výbor kontroluje plně-
ní usnesení zastupitelstva  
a Rady městského obvodu Pl-
zeň 3,   dodržování právních 
předpisů ostatními výbory  
a Úřadem městského obvo-
du Plzeň 3  na úseku samo-
statné působnosti. Plní další 
kontrolní úkoly, jimiž ho po-
věřilo zastupitelstvo a   kon-
troluje, zda orgány Měst-
ského obvodu Plzeň 3 dodr-
žují vnitřní směrnice ve vě-
cech samostatné působnos-
ti města a zabezpečují   úko-

ly, stanovené Statutem nebo 
jinými právními předpisy 
města schválenými zastupi-
telstvem nebo radou města 
nebo vydanými tajemníkem 

magistrátu v mezích jeho 
působnosti v oblasti škol-
ství, bytů, bezpečnosti, čis-
toty města a životního pro-
středí, místních komunikací  

a dopravní obslužnosti, kul-
tury, sportu a zájmové čin-
nosti občanů, veřejného po-
řádku a sociální pomoci ob-
čanům a zdravotnictví.

Jednání výboru jsou ne-
veřejná. Zápis výboru však 
musí být přístupný veřejnos-
ti k nahlédnutí.

Přestože se kontrol-
ní výbor zodpovídá přede-
vším  zastupitelům, je tady 
i pro občany svého obvodu  
a snaží se pomáhat při řeše-
ní    problémů a stížností od 
jednotlivců  či skupin,  žijí-
cích v našem obvodě. Kon-
trolní výbor nemůže zasaho-
vat do oblasti státní správy, 
ale může být i v těchto pří-
padech našim spoluobčanům 
nápomocen při řešení  jejich 
problémů a ne jednou se tak 
v dosavadním volebním ob-
dobí stalo. Především na 
úseku veřejného pořádku a 
bezpečnosti, který obyvatele 
našeho obvodu velmi trápí, 
se kontrolní výbor snaží ře-
šit  jejich stížnosti  ve spolu-

práci s příslušným odborem  
a dohlíží na to, aby žádná 
stížnost nezapadla a občan 
byl informován o jejím vy-
řešení.

Bohužel, činnost kontrol-
ního výboru stále ještě není 
dostatečně v povědomí na-
šich spoluobčanů, často do-
chází k záměně s kontrolním 
odborem,  který je orgánem 
úřadu, přitom právě kontrol-
ní výbor je složen ze zastu-
pitelů, které si občané zvoli-
li a kteří by se měli občanům 
zodpovídat .

Věřím, že i tato krátká 
zpráva přispěje k tomu, aby 
si občané našli cestu ke kon-
trolnímu výboru a  obraceli 
se buď přímo na mne v kan-
celáři předsedkyně kontrol-
ního výboru na ÚMO 3, sady  
Pětatřicátníků 7, ve 2. pat-
ře nebo telefonicky na číslo  
37 803 6500 či mailem na 
adresu dolejsova@plzen.eu.

Marta Dolejšová
předsedkyně Kontrolního 

výboru ZMO Plzeň 3
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U Plzeňských panenek najdou děti i maminky  
zajímavý program

Už více než deset let fun-
guje mateřské centrum s poe-
tickým názvem Plzeňské pa-
nenky. Organizace maminkám  
i dětem nabízí pravidelný do-
polední i odpolední program 
a také vzdělávací seminá-
ře nebo víkendové či prázdni-
nové pobyty. „Naše centrum 
je určeno aktivním maminkám  
z Plzně i okolí,“ poznamenává 
Marie Lachmanová, předsedky-
ně mateřského centra Plzeňské 
panenky. 

„Jaké je naše poslání? Chce-
me podpořit funkci rodiny, jako 
kolébky, v níž předávají život-
ní hodnoty především ženy. My 
se snažíme, aby tak činily přede-
vším šťastné ženy. Činnost na-
šeho centra proto není zaměře-
na pouze na děti, ale i na ma-
minky kterým umožňujeme dal-

ší vzdělávání i zábavu. Naše ak-
tivity směřují k vytvoření přiro-
zeného ženského společenství,  
v němž se nejen předáva-
jí zkušenosti, ale vznikají v něm  
i přátelství,“ vysvětluje Marie 
Lachmanová a dodává, že vše, 
co bylo řečeno platí nejen pro 

maminky s malými dětmi, ale 
i s odrostlejšími ratolestmi: 
„Vždyť ani ve středním věku 
nepřestává být žena matkou.“

Plzeňské panenky se schá-
zejí na adrese: sady 5. května  
v budově číslo 8. Mateřské 
centrum na každý den týd-

ne připravuje speciálně zaměře-
ný program. Například v pondě-
lí jsou to tvůrčí výtvarné dílny, 
v úterý jazykové kursy, stře-
da patří hudbě, ve čtvrtek jsou 
na programu různé přednáško-
vé cykly a v pátek Kulturní ka-
várna. Mateřské centrum nově 
od září zavádí také každodenní 
dopolední hernu vzdělávací ja-
zykový projekt, v jehož rámci se 
mohou ženy učit anglicky nebo 
španělsky.  

„Mimo tento zavedený pro-
gram organizujeme také nejrůz-
nější rodinné výlety i víkendové 
pobyty pro ženy,“ poznamenává 
Marie Lachmanová a dodává, že 
Plzeňské panenky nejsou uzavře-
nou organizací, ale uvítají nové 
zájemkyně. Podrobnosti jsou 
uvedeny na webových stránkách 
www.plzenskepanenky.cz. 

Plzeňské Industriální stopy přivedou návštěvníky  
do Avalon Business Center

Přes pět desítek fotografií a na 
dvacet plastik a prostorových in-
stalací tvoří unikátní výstavu  
Industriální stopy v Plzni. Vý-
stavní projekt, který se koná sou-
běžně s celorepublikovým 5.  
Bienále Industriální stopy, měl 
vernisáž ve středu 30. září v pl-
zeňském Avalon Business Cen-
tru. V jeho prostorách, jež jsou 
ukázkou vkusné proměny bý-
valého průmyslového objektu  
(tiskárny Typos), vystavují své 
objekty renomovaní autoři z řad 
profesorů Ústavu umění a desig-
nu při Západočeské univerzitě 
jako Vratislav Karel Novák, Ire-
na Jůzová nebo Adéla Matasová. 
Prostorové instalace pak doplňu-
jí historické i aktuální velkofor-
mátové fotografie staveb s indu-
striální minulostí – těch stojících 
i těch, které již byly strženy.

Návštěvníci Avalon Busine-
ss Center mohou rozsáhlou vý-
stavu doplněnou autentickými 
ukázkami průmyslové architek-
tury, designu i výroby zhlédnout 
do 13. listopadu. Projekt podpo-

řil grantem Magistrát města Plz-
ně a realizaci pomohly například 
Archiv města Plzně, Ústav pa-
mátkové péče v Plzni, Západo-
české muzeum v Plzni či Od-
bor památkové péče Magistrátu 
města Plzně. Výstava je nejširší 
veřejnosti přístupná zdarma!

Akce Industriální stopy se 
koná jednou za dva roky, jde 
tedy o bienále, a koná se v ně-
kolika městech České republiky. 
Základním posláním Bienále, 
za nímž pořadatelsky stojí Vý-
zkumné centrum průmyslové-
ho dědictví při ČVUT nebo Čes-
ká komora autorizovaných inže-
nýrů a techniků, je popularizace 
tématu průmyslové architektu-
ry, upozornění na cenné a ohro-
žené objekty s industriální minu-
lostí a seznámení laické i odbor-
né veřejnosti s možnostmi využi-
tí těchto staveb.

„Plzeň se Industriálních stop 
letos zúčastňuje vůbec poprvé. 
Je však možná překvapivé, že ve 
městě s tak bohatou průmyslo-
vou historií v současnosti lze na-

lézt jen několik desítek objektů  
s hodnotou industriální architek-
turou. Při výběru fotografií jsme 
proto museli sáhnout hluboko 
do historie, k objektům, které již 
dávno nestojí,“ říkají autoři kon-
cepce výstavy Renata Slámková 
a Jiří Hlinka. „Rizikem destruk-
ce je ohrožena řada ze zbylých 
budov. Výstavou bychom pro-
to chtěli docílit posunu pohledu 
na tyto – nezřídka problematické 
– objekty jak u laické veřejnos-
ti, tak i developerů, stavebníků,  
architektů i investorů. Vždyť vy-
užití byť jen industriálních frag-

mentů může vtisknout charakte-
ristický rys i novým stavbám.“
Autoři výstavy vybírali foto-
grafie ve spolupráci se známý-
mi odborníky na industriální 
architekturu či historii města –  
Pavlem Domanickým, Karlem 
Zochem nebo Luďkem Krčmá-
řem. Výstavní projekt nemá am-
bici kompletního zmapování 
průmyslového dědictví plzeňské 
architektury; soustředí se spíše 
na estetickou hodnotu jednotli-
vých staveb. Mnohé fotografie 
jsou na veřejnosti vystaveny vů-
bec poprvé!
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Knihovna m. Plzně pořádá
30.10. 2009  19:00 Zach‘s Pub 
Z Plzně do 4 světových stran 
- Knihovnický Halloween po 
irsku. Irské duchařské historky 

bude číst Pavla Sovová a spol., 
zahrají plzenští Cashel, zatančí 
členky Rinceoirí Irish Dance 
Academy. Vstup zdarma.

Čtenáři čtenářům
Je vám líto vyhodit knihy,  

které již nepotřebujete? Při-
neste je v říjnu do knihovny ve 
Skvrňanech. 

Hledáte zajímavou knihu 
pro svou knihovničku? Celý 
říjen bude před skvrňanskou 
knihovnou široký výběr knih 
zcela zdarma.

V rámci Týdne knihoven 
probíhá v říjnu v Obvodní 
knihovně ve Skvrňanech již 
pátý ročník velmi úspěšného 
knižního bazaru Čtenáři čte-
nářům.

Možnost zbavit se nepotřeb-
ných knih je v Plzni minimál-
ní, antikvariáty si pečlivě vybí-
rají a mnoha lidem je líto kni-
hy prostě vyhodit. Skvrňanská 
knihovna proto nabízí mož-
nost přenechat knihy zdarma 
jiným čtenářům. Všechny při-
nesené knihy budou vystavené 
ve vestibulu knihovny a budou 
zdarma k dispozici všem pří-

padným zájemcům, počet do-
nesených či odnesených knih 
není omezen.

V minulých letech měl ba-
zar velký úspěch, lidé nosili 
knihy po taškách i po bednách, 
nadšení, že je nemusí vyhazo-
vat do popelnice. Stejně rych-
le je i odnášeli, radujíc se ze 
svého úlovku. Nejrychleji sa-
mozřejmě mizely knihy nové, 
ale i většina ostatních si našla 
své čtenáře. V loňském roce 
prošlo bazarem nejméně 4 500 
knih, objevovaly se knihy růz-
ných žánrů i stáří, žádná z nich 
se zde ale dlouho neohřála.

Bazar ve vestibulu knihov-
ny bude volně přístupný od 1. 
do 30. října každý všední den 
mimo středu od 9 do 18 hodin, 
ve středu od 9 do 12 a vždy bě-
hem trvání akcí M klubu.
Mgr. Alena Sobotová, KMP, 
p.o. – Obvodní knihovna 
Skvrňany

Týden knihoven  
v borské knihovně

Skauti připravili odpoledne plné her a soutěží  
ve Smetanových sadech

Ve čtvrtek 3.9.2009  připra-
vili skauti z 29. oddílu  Hi-
awatha v rámci celoplzeňské 
akce Skauti dětem  zábavné 
odpoledne s názvem „Puto-
vání po staré Číně“. Od 15 do 
19 hodin čekalo v parku pod 
divadlem J.K.Tyla sedm čín-
ských bojovníků a sličných 
gejš, aby seznámili děti se 
zapeklitými úkoly, které bu-
dou muset při putování Čínou 
zvládnout.

Nejlákavějším úkolem bylo 
alespoň minutu vydržet ská-
kat na obří trampolíně Dal-
ší zastavení na cestě po Číně 
již byla složitější, vždyť zkus-
te vlastnoručně vyrobit větr-
ník, nakrmit posvátného tyg-
ra, nalovit dravé ryby, čínský-
mi hůlkami třídit drahocenná 
semínka, nebo přejít propast 
po lanové lávce a přidržovat 
se jen lián. Nakonec všich-
ni zdárně prošli úskalími sta-
ré Číny a svoji cestu ukonči-

li ve skautské klubovně, kte-
rá se na čas proměnila v ča-
jovnu. Zde si úspěšní cesto-
vatelé vybrali odměnu, ochut-
nali místní čaj a sušenky. Kdo 
ještě neměl dost, mohl si vy-
zkoušet vyřešit některý z při-
pravených hlavolamů. Foto-
grafie z akce lze najít na we-
bových stránkách: http://hi-
awatha.argument.cz/galerie.
htm, nebo na www.skauting.
cz/plzen. 

Skautský oddíl Hiawatha 
má klubovny ve vnitroblo-
ku domu Smetanovy sady 7. 
Oddílové schůzky jsou kaž-
dý čtvrtek od 16 do 18 ho-
din. Přijímáme holky i klu-
ky od 5 do 15 let. Děti jsou 
rozděleny do družin Mra-
venci – předškoláci a 1.tří-
da, Červená – světlušky (hol-
ky 7-10 let), Modrá – vlčata 
(kluci 7-10let), Lišky – skaut-
ky (holky 11-15 let), Bobři – 
skauti (kluci 11-15 let), Wihi-

napa – starší skauti a skautky 
pomáhající při vedení družin 
a oddílu.

V Plzni se skautingu věnu-
je více než 1300 dětí i dospě-
lých, kteří se sdružují ve 49 
dětských oddílech a šesti klu-
bech dospělých. Kromě let-
ních táborů a celoroční pes-
tré oddílové činnosti skau-
ti v Plzni například roznáše-
jí o Vánocích Betlémské svět-

lo nebo organizují sbírku Po-
stavme školu v Africe a po-
řádají mnohé akce pro veřej-
nost. Informace o skautingu 
v Plzni najdete na www.skau-
ting.cz/plzen. Skautské hnutí 
v roce 2007 oslavilo 100 let 
své existence. Za tu dobu se 
rozrostlo do 216 zemí světa, 
má 40 milionů členů a v Čes-
ké republice prošlo skautský-
mi oddíly na půl milionu lidí.

Tradiční říjnovou akcí, ke kte-
ré se připojuje většina veřej-
ných knihoven v ČR, je Tý-
den knihoven. Letošní 13. roč-
ník probíhal od 5. do 9. 10. pod 
mottem “Knihovna mého srd-
ce” také v Obvodní knihovně 
na Borech (6. patro Polikliniky 

Bory). Celý týden se u nás nesl 
v duchu tzv. Čtenářské samo-
obsluhy, kdy měli návštěvníci 
možnost načítat si sami vypůj-
čené knihy. Pro zvídavé byla 
připravena netradiční statistika 
TOP 12 OK Bory a děti mohly 
jako vždy soutěžit.

Téměř stovka kluků, holek, školáků i předškoláků si navzdory deštivému počasí vyzkoušela netradiční aktivity.

Na Výsluní jsou nové ulice
Zastupitelé obvodu 22. září 

2009 odsouhlasili nové názvy ulic 
v lokalitě Výsluní. Jde o třináct no-
vých ulic. Dvanáct z nich bylo po-
jmenováno podle měsíců v roce: 

Lednová, Únorová, Březnová, 
Dubnová, Květnová, Červnová, 
Červencová, Srpnová, Zářijová, 
Říjnová, Listopadová, Prosincová, 
třináctá se jmenuje Na Rozhraní. 
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vzhledem k tomu, že Měst-
ský obvod Plzeň 3 nám umožnil 
ve svém zpravodaji, který vydá-
vá pro svůj obvod napsat o čin-
nosti SD-ČR – obvodní organi-
zace Skrvňany, využíváme toho  
a děkujeme. Příští rok bude slavit  
v celé naší republice SD-ČR už 
20 let od svého založení, naše 
organizace ve Skrvňanech pro 
Vás připravuje pěkné akce již 18 
let. Výbor naší organizace infor-
muje dvakrát ročně o plánu akcí 
našeho sdružení. Podle nich si 
každý může zvolit aktivitu, kte-
rá jej zajímá. Zajišťujeme také, 
aby informace o našich aktivi-
tách vycházeli v kulturní přílo-
ze Plzeňského deníku a v Senior 
servisu Českého rozhlasu Plzeň.

Rádi přivítáme i ty seniory, 
kteří ještě nejsou našimi členy. 
Roční příspěvek je 50,- Kč na 
rok a každý první čtvrtek v mě-
síci od 10 do 11 hod. se můžete 
přihlásit v budově ÚMO 3, v za-
sedací místnosti v suterénu, kde 
máme pravidelné schůze výboru 
s důvěrníky.

V letošním roce do června 
již proběhly tyto akce: Návště-
va výstavy PLZENŠTÍ MALÍ-
ŘI – PERIFERIE, úspěšná 1. 
ZPÍVANÁ, hodina hudby s Dr. 
O. Brejchou „EDIT PIAF“ a její 
překrásné šansony, přednáška 
„BYLA JSEM V PERU“, ná-
vštěva u dítěte, které je podporo-
váno v adopci na dálku, taneční 
zábava „JOSEFOVSKÁ“, veli-
konoční výstavka, kde je mož-
no shlédnout, co všechno ruce 
seniorů dokáží vyrobit. Vycház-
ka do Dýšiné k památníku gen. 
PATTONA se také vydařila.  
V květnu se povedl „DEN MA-
TEK“ s kulturním programem 

a velmi nás potěšilo, že přišel  
i pan starosta J. Strobach, které-
mu se naše slavností odpoledne 
líbilo. Na závěr dostaly všech-
ny ženy kytičku. Zorganizovali 
jsme také povedený autobusový 
zájezd do Sobotky, k Máchovu 
jezeru a do Mělníka. A první po-
loletí tohoto roku jsme uzavřeli 
v červnu tradičním velkým tábo-
rákem s opékáním vuřtů i s hrou 
na harmonikou, který velmi peč-
livě připravili senioři z Vejprnic, 
jež jsou také našimi členy.

A na podzim se také máte na 
co těšit. 10. září už proběhla spo-
lečná návštěva Velké synago-
gy a Staré synagogy. Na 15. říj-
na jsme naplánovali autobusový 
zájezd na zámek Nebílovy a do 
Přeštic, 22. října chystáme tra-
diční „Posvícenská taneční zá-
bava“, kde bude soutěž o nej-
lepší „hnětýnku“. 12. listopadu 
bude 2. zpívaná a 26. listopadu 
návštěva výstavy strašidel v ho-
telu Central. 12. prosince vánoč-
ní výstavka s prací seniorů a 17. 
prosince „ČESKÉ VÁNOCE“ 
s kulturním vystoupením. Věří-
me, že jsme Vás potěšili tím, co 
pro naše seniory děláme a všich-
ni jste na našich akcích srdečně 
vítáni. Mimo tyto akce je cviče-
ní jógy, zajištěny masáže a pla-
venky.

Závěrem, ale nesmíme zapo-
menout, že velký dík patří vede-
ní MO Plzeň 3, který nám kaž-
doročně poskytuje finanční do-
taci, ze které platíme nájem za 
sály, kancelářské potřeby a část 
je použita na zaplacení faktur při 
autobusových zájezdech

Bohumila Šmolíková, kultur-
ní ref. obv. org. SD Skvrňany

Přednášky v Husově 30

15.10.09 „Úloha prarodiče v rodině“
problematické chování dětí a vnoučat, mezigenerační rodinné 
vztahy, mediace v praxi
hosté: Mgr.Julie Mihoková, Vladislava Fajfrová (linka důvěry 
a psychologické pomoci o.s. Epoché)
22.10.09 Jiřina Šiklová – „Deník staré paní“ 
setkání se známou socioložkou a publicistkou J. Šiklovou
29.10.09 „Obtížná rodinná situace a možnosti řešení“
hosté: Mgr. Simona Jeremiášová,  PaedDr. Jana Koubová

Přednášky v Domě napříč generacemi,  
Kaznějovská 51

5.11.09 „Život 90“ 
veřejná prezentace o.s., podporující aktivní život seniorů
hosté: Jaroslava Kreuzbergová,DiS. FN Plzeň
12.11.09 „Jak si nenechat ublížit 1“ 
prevence kriminality, projekt Bezpečné město
19.11.09 „Jak si nenechat ublížit 2“
rizikové faktory, prezentace MO Plzeň 1 
26.11.09 „Jak si nenechat ublížit 3“
aktivní nácvik dovedností potřebných k zajištění svého bezpe-
čí , prezentace MO Plzeň 2 
3.12.09 „Pracovní poradenství“
jak neztratit zaměstnání, prezentace MO Plzeň 4 
hosté: ČvT - Bc. Lucie Routová, zástupce MO Plzeň 4
10.12.09 „Slavnostní zakončení“ 
nabídka regionu, prezentace činnosti OS TOTEM - RDC  
a Svazu důchodců ČR, hudba, tanec, 14:00 – 18:00

Vážení senioři, Poradna vyššího věku 

Obvod zve seniory  
na podzimní vínek

Tradiční podzimní setkání se-
niorů třetího plzeňského ob-
vodu se uskuteční v kulturním 
domě Peklo.
Podzimní vínek je naplánován 
na pondělí 9. listopadu, začíná 

v 16 hodin a vystoupí opět TO 
1 kapelníka M. Novotného. 
Vstup je zdarma a všichni se-
nioři, kteří žijí v třetím plzeň-
ském obvodu, jsou srdečně 
zváni. 

zůstali jste sami, děti na Vás 
nemají čas, cítíte se opuštěně?  
V naší organizaci Svazu důchod-
ců máte možnost získat nové 
přátele, se kterými můžete cho-
dit na vycházky a na výlety, na-
vštěvovat kulturní akce či jezdit 
na zájezdy. Kromě jednodenních 
zájezdů pořádáme každé prázd-
niny týdenní hvězdicový zájezd, 

takže můžete prožít i příjemnou 
dovolenou v dobré partě. 

Přijďte mezi nás, rádi Vám 
řekneme o naší činnosti více. 
Máme klubovnu na Husovo ná-
městí č. 3 a jsme tam pro Vás 
každé 1. a 3. pondělí v měsíci od 
12.30 do 14 hod.

Srdečně vás zveme
Výbor SD Plzeň - střed

Senioři,

Členové seniorských organizací a klubů důchodců mají možnost scházet se v 
zasedacím sále v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 3. Na snímku jsou 
členové SD Skvrňany
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Hokejista Petr Sýkora přivezl do Plzně ukázat Stanley Cup a odvezl si pamětní 
stříbrnou plaketu Bohumila Kulhánka, kterou mu předal starosta Jiří Strobach. 

V centrálním obvodu to v létě žilo

Na Prvním zvonění, které se už popáté konalo 1. září v Borském parku, se sešly 
tisícovky dětí. Připraveny pro ně byly různé soutěže a také vystoupení dívčí 
skupiny 5 Angeles.

Druhá polovina srpna patří v centru Plzně tradičně festivalu Na ulici. Letos v 
rámci této kulturní akce vyhlásil centrální obvod Plzeň 3 malou znalostní soutěž. 
Tři výherce odměnil starosta obvodu Jiří Strobach.

Občanské sdružení Ty a já pro podporu handicapovaných občanů pořádá v září 
Festival na konci léta. 

Na Borských polích se 13. září konal Nestlé LifeInLine Tour, největšího 
středoevropský seriálu v in-line bruslení pro profesionály, amatéry, hobby jezdce 
i děti. V Plzni se jelo o tituly mistrů České republiky, tentokrát na půlmaratonové 
trati. 

I v září uspořádal centrální plzeňský obvod pro své občany Promenádní koncerty 
v Křižíkových sadech. K poslechu hrálo harmonikové duo manželů Pospíšilových 
a Kapela 35. pěšího pluku Plzeň.“
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Obvodní oddělení Policie ČR
Perlová 3, 301 00, Plzeň 
Telefon: 974 325 513 

Obvodová služebna Městské 
policie Plzeň Střed 
Divadelní 4, 301 00 Plzeň 
Telefon: 378 036 933 

OKRSEK A
Teritoriální vymezení okrsku: B. Sme-
tany, Bezručova, Drážní, Dřevěná, 
Františkánská, Kopeckého sady, Kři-
žíkovy sady, náměstí Republiky, Praž-
ská, Prešovská, Riegrova, sady Pěta-
třicátníků, Sedláčkova, Solní, Šafaří-
kovy sady, Vyšehradská, Zbojnická
Policista s osobní odpovědností: 
pprap. Svoboda 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu
Strážník s osobní odpovědností: 
str. Fehér 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
MUDr. et Ing. Veronika Jilichová 
Nová 
Telefon: 725049334 
E-mail: zastupitel.stred.A@
bezpecnemesto.eu  
OKRSEK B
Teritoriální vymezení okrsku: Domi-
nikánská, Drážní, Kamenická, Malá, 
náměstí Republiky, Perlová, Pod-
mostní, Pražská, Rooseveltova, sady 
5. května, sady Pětatřicátníků, Sedláč-
kova, Solní, Truhlářská, Veleslavíno-
va, Vyšehradská
Policista s osobní odpovědností: 
prap. Bc. Pešír 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu   
Strážník s osobní odpovědností: 
str. Fraňková 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
MUDr. et Ing. Veronika Jilichová 
Nová 
Telefon: 725049334 

E-mail: zastupitel.stred.B@
bezpecnemesto.eu  
OKRSEK C
Teritoriální vymezení okrsku: Americ-
ká, Anglické nábřeží, Fügnerova, Pal-
lova, Pražská, sady 5. května, Šafaří-
kovy sady, Štruncovy sady, U Zvonu
Policista s osobní odpovědností: 
pprap. Hoblík 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědností:
str. Hrdlička 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Ing. Pavel Stelzer 
Telefon: 725049340 
E-mail: zastupitel.stred.C@
bezpecnemesto.eu 
OKRSEK D
Teritoriální vymezení okrsku: Ame-
rická, B. Smetany, Bezručova, Fran-
tiškánská, Goethova, Jungmanno-
va, Klatovská třída, Kopeckého sady, 
Martinská, Prokopova, Smetanovy 
sady
Policista s osobní odpovědností: 
prap. Khín 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědností:
str. Sperl 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku:
Ing. Pavel Stelzer 
Telefon: 725049340 
E-mail: zastupitel.stred.D@
bezpecnemesto.eu  
OKRSEK E
Teritoriální vymezení okrsku: Ame-
rická, Anglické nábřeží, Havlíčkova, 
Jagellonská, Klatovská třída, náměs-
tí T. G. Masaryka, Petákova, Proko-
pova, Purkyňova, Resslova, Škroupo-
va, V Šipce
Policista s osobní odpovědností: 
prap. Francán 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu  
Strážník s osobní odpovědností: str. 
Kumpa 

E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Veronika Zettlová 
Telefon: 725049335 
E-mail: zastupitel.stred.E@
bezpecnemesto.eu  
OKRSEK F
Teritoriální vymezení okrsku: Ame-
rická, Denisovo nábřeží, Nádražní, 
Pařížská, U Lázní
Policista s osobní odpovědností: 
pprap. Skořepa 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu  
Strážník s osobní odpovědností:
str. Kulhánek 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Veronika Zettlová 
Telefon: 725049335 
E-mail: zastupitel.stred.F@
bezpecnemesto.eu  
OKRSEK G
Teritoriální vymezení okrsku: Bendo-
va, Hálkova, kardinála Berana, Kla-
tovská třída, Koperníkova, Korando-
va, Nerudova, Plachého, Skrétova, 
Tylova
Policista s osobní odpovědností:
pprap. Slatkovský 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu 
Strážník s osobní odpovědností:
str. Kleiner 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Roman Řehula 
Telefon: 725049337 
E-mail: zastupitel.stred.G@
bezpecnemesto.eu 
OKRSEK H
Teritoriální vymezení okrsku: Budi-
lova, Divadelní, Husova, Husovo ná-
městí, kardinála Berana, Karlova, 
Klatovská třída, Kollárova, Koperní-
kova, Kotkova, Kovářská, Palacké-
ho, Palackého náměstí, Poděbradova, 
Přemyslova, Puškinova, sady Pětatři-
cátníků, Skrétova, Tovární, Tylova, U 
Tržiště

Policista s osobní odpovědností: 
prap. Šefl 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu    
Strážník s osobní odpovědností:
str. Pajer 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku:
Roman Řehula 
Telefon: 725049337 
E-mail: zastupitel.stred.H@
bezpecnemesto.eu 
OKRSEK I
Teritoriální vymezení okrsku: Husova, 
Husovo náměstí, Charvátova, Jízdec-
ká, Kalikova, Kotkova, Koželužská, 
Krátká, Na Jíkalce, náměstí E.Škody, 
Pobřežní, Poděbradova, Přemyslova, 
Radčická, Rybářská, sady Pětatřicát-
níků, Skvrňanská, Tylova
Policista s osobní odpovědností: 
pprap. Navrátil  
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu  
Strážník s osobní odpovědností:
str. Polata 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Miloslav Švantner 
Telefon: 725049341 
E-mail: zastupitel.stred.I@
bezpecnemesto.eu  
OKRSEK P
Teritoriální vymezení okrsku: Klicpe-
rova, Lindauerova, Nádražní, Šumav-
ská, Švihovská, U Prazdroje, Uhelná, 
Veleslavínova, Veverkova, Vocelova, 
Wenzigova, Žatecká
Policista s osobní odpovědností: 
prap. Hofman 
E-mail: policista.stred@
bezpecnemesto.eu  
Strážník s osobní odpovědností: 
str. Šafanda 
E-mail: straznik.stred@
bezpecnemesto.eu 
Zastupitel příslušného okrsku: 
Ing. Pavel Stelzer 
Telefon: 725049340 
E-mail: zastupitel.stred.P@
bezpecnemesto.eu 

Policejní okrsky Plzeň - střed

„Šedivka“ slaví čtyřicítku
1. září uplynulo 40 let od 

chvíle, kdy začali první žáci 
navštěvovat 11. základní ško-
lu v Plzni. Škola, kterou na 
Borech všichni znají hlav-
ně pod přezdívkou „Šediv-
ka“,  se rozhodla oslavu čtyři-
cátého výročí pojmout ve vel-
kém stylu, jak prozrazuje její 
ředitelka Mgr. Vladimíra Holá: 
„Oslavy  40. výročí jsme roz-
vrhli do týdne od 5. do 9. říj-

na. Na zahájení si žáci prvního 
stupně připravili svá vystoupe-
ní. Děti se těšily na diskotéku  
a filmová představení. Na-
plánovali jsme i celou řadu  
sportovních akcí.“ 

11. základní škola jako jedi-
ná v Plzni zřizuje kromě běž-
ných tříd také třídy pro žáky se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami. „Jsou určeny dětem s 
logopedickými vadami a poru-

chami učení,“ upřesňuje Vladi-
míra Holá. „ Na druhém stup-
ni otevíráme sportovní třídy, 
které jsou zaměřeny na po-
zemní hokej, házenou a tenis.“ 
Právě ve sportu dosahují žá-ci 
vynikajících výsledků a to  

i v celostátní konkurenci.  
„V loňském školním roce naši 
házenkáři obsadili druhé místo 
v republikové soutěži starších 
žáků. Před dvěma lety jsme  
v pozemním hokeji byli dokon-
ce první,“ je na své žáky pyšná.  
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Školce blahopřáli bývalí 
zaměstnanci i představitelé 

obvodu

Centrální obvod Plzeň 3 se 
připojil k Evropskému týdnu 
mobility – Evropský den bez 
aut a na pondělí 21. září vyhlá-
sil Den bez aut. 

Akce příjemně překvapila 
jednadvacetiletého Plzeňana 
Jakuba Němce. Na Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 3 do sadů 
Pětatřicátníků přijel na kole,  
a protože obvod v rámci Dne 
bez aut slíbil, že kdo z klien-
tů si přijede na úřad vyřídit své 
záležitosti na kole, bude od-
měněn, získal Jakub ocenění.  
„O akci jsem vůbec nevěděl, 
ale o to větší radost z dárků 
mám,“ smál se „Batoh, cyklo-
lékarnička, hrneček i propiska 
se mi určitě budou hodit,“ po-
znamenal a dodal, že po městě 

jezdí zásadně na kole. Není to 
však jediný dopravní prostře-
dek, který využívá, jezdí na 
kajaku divokou vodu, cestuje  
i letadlem. O svých dobrodruž-
ných výprav na Nový Zéland, 
Nepálu, Afriky či Kanady točí  
dokumenty.

K Dni bez aut se připojila  
i zhruba stovka dětí z 33. a 15. 
základní školy, které se zúčast-
nily zábavně informativní akce 
na dopravním hřišti na Skvr-
ňanech. Spoluorganizátoři této 
akce, BESIP, Autoklub Plzeň 
a 33. základní škola, připravili 
pro děti jízdu zručnosti. Kluci 
a holky si mohli vyzkoušet po-
hyb na komunikacích i se se-
známili s pravidla bezpečného 
provozu.

Dnu bez aut se zúčastnili zástupci všech generací

Centrální obvod také po-
zval své obyvatele na komen-
tovanou prohlídku Borského 
parku. Zhruba třicítku zájem-
ců provedl ing. Petr Kuták, od-

borník ze Správy veřejného 
statku města Plzně. Poslucha-
če seznámil s historií oblíbené-
ho parku, s jeho zajímavostmi  
i s plánovanými úpravami.  

Čtyřicáté narozeniny oslavila 
17. září 55. mateřská škola. V je-
jím sídle v Mandlově ulici se se-
šli její bývalí i současní zaměst-
nanci. „Zájem o setkání byl veli-
ký. Už od konce srpna se hlásily 
bývalé zaměstnankyně naší škol-
ky, že by se oslav rády zúčastnily. 
Dnes jich dorazily čtyři desítky,“ 
poznamenává ředitelka 55. MŠ 
Jitka Matějovicová. Nechyběla 
ani nejdéle zaměstnaná součas-
ná pracovnice 55. mateřské školy. 
Kuchařka Jarmila Staňková v ní 
pracuje právě rovných čtyřicet let. 
„Nastoupila jsem, když se tahle 
školka otevírala. Už jsem sice v 

důchodu, ale vařit chodím stále,“ 
usmála se. Děti z jednotlivých tříd 
si pro hosty připravily krátký pro-
gram a pak si všichni společně 
připili šampaňským. Kluci a hol-
ky samozřejmě pili ´rychlé špun-
ty  ́bez alkoholu. Poblahopřát při-
šel také starosta centrálního ob-
vodu Plzeň 3 Jiří Strobach i mís-
tostarosta Stanislav Kopáček. Do 
školky v Mandlově ulici chodí le-
tos 155 dětí. „V letošním školním 
roce byla její kapacita zvýšena 
o pět míst. V celém obvodu jsme 
pak kapacitu našich školek navý-
šili celkem o třiasedmdesát míst,“ 
uvedl Jiří Strobach.

Svatováclavské trhy  
a vinobraní

Trhy tradičních řemesel se té-
měř každý měsíc konají na pl-
zeňském náměstí Republiky. V 
září byly na řadě Svatováclav-
ské trhy, kde kromě různých ko-
šíků, šperků, keramiky, malova-
ného skla či zajímavých oděvů, 
nechyběl ani burčák, který neod-
myslitelně patří k nastupujícímu 
podzimu. 

Svatováclavské trhy se ko-
naly od 22. do 25. září a hned 

po nich následoval První pl-
zeňské vinobraní spojené ne-
jen s ochutnávkou vín, ale také 
s kulturním programem. Na pó-
diu na náměstí Republiky vy-
stoupili například zpěváci Pe-
tra Janů, František Nedvěd či 
Petr Spálený. Připraven byl  
i zábavný program pro děti. Od 
13. do 16. října jsou plánovány 
Havelské trhy, v listopadu se bu-
dou konat Martinské trhy. 
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Můj byt – můj hrad
Nevpouštět si do bytu ne-

zvané návštěvy je sice rozum-
ná zásada, ale ne vždy splni-
telná. Některé „návštěvy“ do 
bytu prostě pustit musíte, tře-
ba při odečítání RTN (rozdělo-
vačů topných nákladů), umís-
těných na vašich otopných tě-
lesech. Plzeňské služby ale na-
bízejí pomoc v podobě moder-
ní techniky tak, aby těmto ne-
zvaným návštěvám bylo od-
zvoněno.

Jak prosté, můj Watsone…
Budoucnost patří rádiovým 

přenosům informací, tedy i 
přenosu dat o vaší spotřebě 
tepla. Koncem loňského roku 
se na trhu objevil bezdrátový 
systém společnosti Siemens 
pro dálkové odečítání dat Sie-
meca WalkBy, který navazu-
je na dosavadní vyzkoušený 
a osvědčený systém Siemeca 
AMR. Tyto přístroje vysílají 
v určitý čas v rychlých inter-
valech údaje o spotřebě. Pra-

covník, provádějící odečet, 
pouze projde společné prosto-
ry se svým přístrojem (sběra-
čem dat), vybaveným přísluš-
ným softwarem, a data „na-
čte“. U menších objektů může 
data načíst dokonce i třeba  
z chodníku.

Ideální pro bytové domy
Příkladem typického použi-

tí nového zařízení jsou domy 
s větším počtem bytových jed-
notek, kde je teplo dodává-
no ze systému centrálního zá-
sobování teplem pomocí ho-
rizontálního rozvodu s více 
stoupačkami, např. panelové 
domy, které jsou charakteris-
tické i pro největší plzeňská 
sídliště.

Při dosavadních „klasic-
kých“ odečtech v bytech se 
jen málokdy podaří zajis-
tit přítomnost obyvatel všech 
bytů v jeden den a pokud mož-
no i ve stejnou hodinu. Zpra-
vidla se musí odečet opakovat 

několikrát, aby byly shromáž-
děny údaje ze všech bytových 
jednotek a výjimečné nejsou 
ani případy, kdy se v některém  
z bytů nepodaří zjistit údaje 
vůbec. To má samozřejmě vliv 
na správné rozúčtování nákla-
dů na teplo a teplou vodu pro 
jednotlivé byty.

Zvládneme i vodu
Obdobné řešení existuje 

také pro měření spotřeby tep-
lé i studené vody. Je k němu 
ale zapotřebí konkrétní typ vo-
doměru (Siemens WFK3 nebo 
WFW3), který se jednodu-
še doplní o klip s radiomodu-
lem Siemens WFZ166.MO. 
Je také možné vybavit podob-
ným radiomodulem Siemens 
WFZ166EL stávající vodomě-
ry firma Elster (série S100 EV-
A). V přípravě je ale už nový 
model vodoměru, kde bude ra-
diový modul již jeho součástí.

Když ptáčka lapali…
Rozumné nejspíš bude po-

stupovat v krocích. Nejdří-
ve využít možnosti dálkové-
ho odečtu spotřebovaného 
tepla, a když se potvrdí „že to 
funguje“, přistoupit i k insta-
laci dálkového odpočtu tep-
lé vody. Přínosem bude zlep-
šení komfortu bydlení a zba-
vení se dosavadních starostí  
s odečty. Uleví se nejen oby-
vatelům jednotlivých bytů, 
ale také členům výborů SVJ 
či družstevní samosprávy. Do-
savadní organizace odečtů to-
tiž nebyla úplně jednoduchou 
záležitostí.

Konfekce, ale na míru
Nový systém dálkové-

ho odpočtu údajů o spotře-
bě tepla a teplé vody je ve-
lice flexibilní jak v rovině 
technické, tak i finanční.  Pl-
zeňské služby vám rády na-
bídnou konkrétní řešení pro 
váš dům, stačí kontaktovat: 
iveta.rejskova@plzenskesluz-
by.cz, tel. 605 866 688.

Stížnosti můžete házet do schránky
V rámci projektu Bezpečné 

město bude magistrát instalo-
vat v jednotlivých částech měs-
ta schránky, do kterých obča-
né mohou dávat své stížnosti  
a náměty. K instalaci těchto in-
foschránek město přistoupi-
lo především proto, že ne kaž-

dý občan má přístup na internet, 
kde může na webovém portá-
lu Bezpečného města využívat 
poradny a kde se také může do-
zvědět vše o projektu a rozděle-
ní města na jednotlivé policejní 
okrsky. Na území města Plzně 
tak bylo v současnosti umístěno 

více než 60 infoschránek, což 
je minimálně jedna na policej-
ní okrsek Na každé infoschrán-
ce se občan dozví název okrsku, 
spojení na příslušný úřad měst-
ského obvodu, obvodní odděle-
ní Policie České republiky, slu-
žebnu městské policie a spojení 

na Odbor bezpečnosti a preven-
ce kriminality Magistrátu města 
Plzně včetně internetových strá-
nek Bezpečného města. O kon-
krétních místech umístění těch-
to infoschránek se občané do-
zvědí na www.bezpecnemesto.
eu, z informačních letáků a brožur.
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Plzeňská energetika uvedla do provozu  
novou odsiřovací jednotku

Nová odsiřovací jednotka 
je nyní podrobována zkouš-
kám v dosahování emisních 
limitů. 17.9.2009 v rámci 
akce – Dny vědy a techniky  
v Plzni 2009 - se uskuteční 
společenské setkání s prezen-
tací uvedené technologie zá-
stupcům města Plzně.

Od 1.10.2009 bude odsiřo-
vací jednotka uvedena do tr-
valého provozu. Odsiřova-
cí jednotka pracuje na bázi 
mokré vápencové vypírky, 
což je nejmodernější tech-
nologie pro snižování množ-
ství emisí síry. Oproti ostat-
ním odsiřovacím technologi-
ím má lepší účinnost, což se 
pozitivně projeví v provoz-
ní ekonomice. „Touto tech-
nologií se nám podaří sní-
žit množství emisí oxidu siři-
čitého a prachu ve srovnání  
s původní technologií odsí-

ření o více než polovinu, zá-
roveň přispějeme ke zlepše-
ní kvality ovzduší a životní-
ho prostředí v Plzni a blíz-
kém okolí. S menšími úpra-
vami budeme schopni pl-
nit i nejpřísnější emisní limi-
ty, které budou platné v bu-
doucnosti“, říká generální ře-
ditel společnosti Ing. Václav 
Pašek. Charakteristickým je-
vem provozu mokré odsiřo-
vací technologie je hustá vod-
ní pára, která vychází z no-
vého komínu, který má výš-
ku 90 m. Při výstavbě uve-
dené technologie byla použi-
ta unikátní technická operace, 
kterou zajišťoval jeden z nej-
větších jeřábů v ČR s nosností 
160 tun a délkou ramene 110 
metrů. Tento gigant nejprve s 
pomocí menšího jeřábu zve-
dl 62 metrů dlouhý komín do 
svislé polohy, a poté jej usadil 

na 28 metrů vysokou válco-
vou nádobu odsiřovacího za-
řízení. „Investice, která byla 
zahájena 1.7.2008 v hodnotě 
430 milionů korun, je jednou  
z etap technologické moder-
nizace provozu společnos-
ti“, doplňuje obchodní ředitel 
společnosti Ing. David Hoff-
mann. Primátor města Plzně 
Ing. Pavel Rödl aktivity Pl-
zeňské energetiky vítá: „Jsem 
velmi rád, že i v době eko-
nomické krize dokáže tak vý-
znamná firma, jakou Plzeň-
ská energetika bezesporu je, 
investovat nemalé finanční 
prostředky do ekologie. Pře-
devším ale oceňuji, že se ne-
jedná o ojedinělý krok, ale 
o dlouhodobý projekt mo-
dernizace firmy realizovaný  
s ohledem přispět k co nejlep-
šímu stavu životního prostře-
dí v našem městě.“ 

Plzeňáci, kde je problém? Řekněte!
Nejen mezi plzeňskou ve-

řejností převládá nedůvěra 
vůči cizincům a obava z je-
jich blízkosti. Média strach 
obyvatel podporují. Předsta-
vitelé města chtějí, aby se Pl-
zeň stala evropskou „multi-
kulturní komunikující met-

ropolí“. Chtějí to i Plzeňáci?  
A jak to vidí migranti? De-
batou chceme otevřít dis-
kuzi o vzájemných předsta-
vách soužití Plzeňáků a ci-
zinců, dát prostor k argumen-
taci různých úhlů pohledu na 
téma migrace do Plzně. Hos-

ty budou zástupci nevlád-
ních organizací i státní sprá-
vy, migranti žijící v ČR, no-
vináři i vědci. Doprovodný 
program, dokumentární film 
DOMA TADY A TEĎ, vý-
stava komiksu ONA a foto-
grafií CROSSINGS (Křižo-

vatky), představí různé příbě-
hy příchozích do ČR. Člověk 
v tísni o. p. s. veřejná deba-
ta 20.10.09 od17.00 Měšťan-
ská beseda, Kopeckého sady 
13, sál JoNáš. Více informací 
získáte na www.cvtplzen.cz

Knihovna města pořádá pod-
zimní taneční kurzy v M-klu-
bu na Skvrňanech v Macháč-
kově ulici č. 28. Na programu 
jsou zdokonalovací taneční kur-
zy, které se konají každou neděli 
od 19 hodin. Ty začaly první říj-
novou neděli a jsou už obsazené, 
přihlášeno je patnáct párů. Dal-
ší kurz je na programu v úterý. 
Jde o Taneční pro studenty. Tyto 
kurzy probíhají od 27.10. vždy 
v úterý od 19 hodin. Zde je ješ-
tě stále několik volných míst a je 
možné se během října ještě do-
datečně přihlásit na telefonním 
čísle 378 038 260.

Knihovna a M-klub zvou na taneční kurzy Vítání 
občánků

Centrální obvod přivítá během 
podzimu téměř stovku svých 
nových občánků. Slavnostní 
obřady pro rodiče a jejich 
ratolesti se konaly už 24. září  
a pokračují 15. a 22. října i 5.  
a 12. listopadu. V těchto dnech 
se konají vždy dva obřady v 
16:00 a 16:45 hodin. Na každý 
obřad je pozváno deset miminek 
se svými rodiči i prarodiči. 
Rodiče, kteří chtějí, aby se 
jejich potomek slavnostního 
obřadu vítání zúčastnil, musí 
vyplnit jednoduchý tiskopis  
a odevzdat jej na matrice. 
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Téměř stovka dětí dorazila na vernisáž 
Desítky dětí se sešly v bu-

dově úřadu centrálního plzeň-
ského obvodu. Kluci a holky 
přišli v pátek 11. září na slav-
nostní zahájení výstavy ob-
rázků, které sami namalovali. 

Centrální obvod Plzeň 3 na 
konci minulého školního roku 
vyhlásil výtvarnou soutěž pro 
žáky základních škol. „Ná-
zev výstavy Namaluj si bor-
skou přehradu jasně vypoví-
dá, jaké bylo téma obrázků,“ 
poznamenává starosta obvo-
du Jiří Strobach. „Náš obvod 
připravuje výstavbu multi-
funkčního sportovního i rela-
xačního centra u borské pře-
hrady a zajímalo nás, co by  
v tomto areálu děti chtěly 
mít,“ pokračuje a dodává, že 
některé děti se projevily vel-
mi prakticky; například na-
kreslily stánek s občerstve-
ním, kde jsou vypsány i dob-
roty, které si v něm zákazní-
ci mohou koupit. „To jim jis-
tě splníme, stejně tak v areá-
lu návštěvníci najdou různé 
další atrakce a sportoviště,“ 
uvádí starosta.

První místo ve výtvar-
né soutěži získali Jakub Če-
kan, Jolanka Brožová a Anna 
Jedličková, loňští žáci tří-
dy 1. A ze 2. základní ško-
ly ve Schwarzově ulici. 

Druzí byli žáci loňské 1. A  
z Bolevecké základní školy, 
třetí místo vybojovali loňští 
třeťáci z ´céčka´ 11. základní 
školy v Baarově ulici. Kromě 
diplomů získali malí výtvar-
níci také vstupenky do Muzea 
strašidel.

„Samozřejmě, že všichni 
máme radost, že si naši žáci 
odnášejí z výtvarné soutě-
že ceny, je to pro ně motiva-
ce k další práci,“ poznamená-
vá Blanka Mothejzíková, tříd-
ní učitelka loňské 3. C 11. zá-
kladní školy v Baarově ulici 
a její žačka Kačenka Řánko-
vá dodává: „Malovat obrázky 

nás moc bavilo a už se těšíme 
do muzea na loutky.“

Přestupková komise cen-
trálního obvodu řešila v le-
tošním roce už téměř pět set 
případů. V nich udělila po-
kuty za více než sto tisíc ko-
run, ale jen každý třetí po-
kutu zaplatil. Mezi neplatiče 
patří osoby, které jsou pro-
kazatelně bez majetku. 

K 30. 6. letošního roku 
nebylo z došlých přestup-
kových spisů vyřízeno 189 
přestupků. Z toho 68 pře-
stupků nebylo vyřízeno pro-
to, že není znám pobyt pře-
stupců. Jedná se zejména  

o cizince zaměstnané pra-
covními agenturami bydlí-
cími na ubytovnách. Další 
skupinou jsou osoby s tak-
zvanou úřední adresou. To 
znamená lidé, kteří mají tr-
valé bydliště v sídle ohla-
šovny některého z obecních 
úřadů. V těchto případech se 
jedná většinou o bezdomov-
ce. 

„Průměrná pokuta dosa-
huje výše 1 150,-Kč. Tyto po-
kuty jsou udělovány přede-
vším za přestupky majetkové 
povahy, přestupky proti ob-

čanskému soužití, záškolác-
tví dětí, porušování vyhlá-
šek,“ říká starosta centrální-
ho obvodu Plzeň 3 Jiří Stro-
bach. 

Komise projednal za toto 
období také 23 přestup-
ků mladistvých, což je o tři 
více, než v loňském roce. 

V případě, že lidé nerea-
gují na upomínky o zapla-
cení pokuty, žádá obvod  
o vydání exekučních příka-
zů. Těch bylo letos vydáno 
už 18. „Peníze takto získává-
me z obstavených účtů, sráž-

kou ze mzdy nebo hmotného 
zabezpečení a sociálních dá-
vek,“ dodává Strobach. 

Komise, která přestup-
ky projednává přitom dává 
možnost zaplatit uloženou 
sankci na místě v hotovos-
ti, ale ta je málo využívána. 
Těm, kteří nezaplatí, je vy-
dána poštovní poukázka, ale 
mnohdy si ji berou už s tím 
záměrem, že uloženou poku-
tu neuhradí. Centrální obvod 
je tak nucen vymáhat poku-
ty přesahující  sedmdesát ti-
síc korun. 

Více než dvě třetiny potrestaných pokutu  
dobrovolně nezaplatí

Vítězný obrázek výtvarné soutěže 
Namaluj si Borskou přehradu - Foto: 
Hynek Mojžíš
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Proměny obvodu Plzeň 3 - Anglické a Denisovo nábřeží

Senior roku 2009
Mezinárodní den Seniorů 

připadá na 1. října. Centrální ob-
vod Plzeň 3 se proto rozhodl vy-
hlásit první ročník soutěže Seni-
or roku. 

Může se jednat o muže nebo 
ženu, o nichž si myslíte, že si ta-
kovéto ocenění z jakéhokoli dů-
vodu zaslouží. Navrhovaná oso-
ba musí mít státem uznaný dů-
chod a bydliště na území obvo-

du Plzeň 3. Do přihlášky, kterou 
si můžete vyzvednout v budově 
ÚMO Plzeň 3 v sadech Pětatři-
cátníků 7, 9 nebo si ji vytisknout 
z internetových stránek www.
plzen3.eu,  napište jméno, pří-
jmení, věk a kontakt na navrho-
vaného, a samozřejmě i to, proč 
jej nominujete. Neměl by chy-
bět ani kontakt na navrhovatele.

“Seniorů je v celém světě 

čím dál více a přece se na ně 
často zapomíná. Mnozí z nich 
jsou velmi aktivní a stále pro 
společnost prospěšní, proto si 
myslím, že je nutné na jejich ak-
tivity i potřeby upozorňovat,“ 
říká starosta centrálního obvo-
du Jiří Strobach a dodává, že 
vyhlášení této soutěže je záro-
veň možností, jak seniorům za 
jejich činnost poděkovat. 

Přihlášky mohou navrhova-
telé posílat až do 15. listopadu 

2009 prostřednictvím e-mailo-
vé adresy strobach@plzen3.eu 
či je zaslat v obálce s nápisem 
Senior roku na adresu ÚMO 
Plzeň 3. Přihlášku mohou také 
navrhovatelé přímo v budově 
úřadu vyplnit a vhodit ji do při-
praveného boxu. 

Výsledky soutěže Seni-
or roku 2009 budou vyhlášeny  
v prosinci. První tři ocenění do-
stanou mimo jiné také finanč-
ní odměnu.  


