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Navíc o nedělích 11. a 18. dubna 
ulice obvodu brázdil pojízd-
ný kontejner. „Chtěli jsme 
vyjít vstříc lidem, kteří 
nemají možnost zařídit si 
odvoz odpadu,“ pozname-
nává Jiří Strobach, starosta 
obvodu. „Obyvatelé obvodu 
měli možnost oznámit, že mají  
o odvoz odpadu zájem, my 

jsme se s nimi domluvili, kdy 
kontejner dorazí,“ vysvětlu-
je starosta a dodává, že během 
každé neděle obvod pomohl 
zbavit se odpadu desítkám lidí. 
„Byl to skvělý nápad, protože 
vyšel vstříc především nám 
starším ročníkům,“ říká Jana 
Hóglová z ulice U Borského 
parku. „Díky akci Jarní úklid 

jsme se mohli zbavit třicet 
let staré sedačky a ještě nám 
ji studenti pomohli vynést ze 
čtvrtého patra,“ pokračuje 
a dodává, že o akci Jarní úklid 
se dozvěděla díky dobře zajiš-
těné propagaci:  „Všude byly 
letáčky a plakáty, rozpis byl 
zveřejněn na internetu a o akci 
se zajímala i média.“ Během 

neděle 11. dubna bylo zaplně-
no pět velkokapacitních kon-
tejnerů.
Jedním z důvodů, proč obvod 
tuto akci organizoval, je snaha 
zamezit černým skládkám. 
„Jejich počet se každý rok 
zvyšuje a tím našemu obvodu 
narůstají i náklady na jejich

(pokračování na str. 2 ) 

Duben ve znamení Jarního úklidu s centrálním obvodem
S velkým zájmem obyvatel centrálního obvodu Plzeň 3 se setkala akce Jarní úklid. Obvod nabídl během dubna několik 
možností, jak se zbavit zdarma především velkoobjemového odpadu. Po tři soboty – 3. 10. a 17. dubna – byly na sedmnácti 
místech obvodu umístěny velkokapacitní kontejnery a vždy byly zcela zaplněny. Šlo o rozšíření služby, kterou obvod svým 
občanům nabízí už několik let, kdy jsou kontejnery přistaveny vždy  každou první sobotu v měsíci po celý rok. 

 Možnost odložit zadarmo odpad a počkat na jeho dovezení využili i obyvatelé Mánesovy ulice, odpad nakládají brigádníci – studenti ZČU.
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(pokračování ze strany 1)
odstranění. V roce 2008 nás 
likvidace černých skládek stála 
milion osmdesát tisíc korun, 
loni už to bylo o sto třicet 
tisíc více,“ uvádí Jiří Strobach 
a dodává, že nejvíce černých 
skládek bývá založeno přímo 
v ulicích obvodu, protože lidé 
u kontejnerů odkládají odpad, 
který se do nich nevejde; 

například staré sedačky nebo 
skříně, dále zbytky umakar-
tových koupelen a podobně. 
„Právě takovéhoto odpadu 
se lidé mohli  zbavit v rámci 
Jarního úklidu,“ upozorňuje 
starosta. 
Na tradičních svozových 
místech budou kontejnery při-
staveny do konce roku vždy 
první sobotu v měsíci.

Svozová místa, kde jsou přistaveny kontejnery 
každou první sobotu v měsíci.

1) Doudlevce, Zelená ulice
2) Bory, Heyrovského ulice – bývalý sběrný dvůr

3) Bory, Boettingerova x Klatovská 
4) Klatovská – odbočka do ulice V Lukách (směr Litice)

5) Výsluní, křižovatka cest za Tyršovým mostem
6) Přední Skvrňany – Křimická x Malesická  

x Na Dlouhých záhonech
7) Skvrňany – slepá ulice pod internáty - Lábkova
8) Skvrňany – Pecháčkova x Waltrova - u garáží

9) Přední Skvrňany – Jakuba Škardy
10) Zátiší – Kreuzmannova ulice (za Onem)

11) Nová Hospoda – K Merfánům
12) Přeštická ulice – nad zimní stadion
13) Purkyňova x Resslova – u viaduktu

14) Pařížská ulice – u garáží
15) Roh Korandova x Plachého (liché měsíce) střídat  

s rohem Skrétova x Plachého – u lékárny (sudé měsíce) 
16) Roh Kardinála Berana - Bendova

17) Pallova ulice – parkoviště u domu dětí

Abychom uspokojili poptávku 
po celkovém úklidu obvodu, 
museli jsme vynaložit finanční 
prostředky ve výši několika set 
tisíc korun jen za měsíc duben. 
Za celý rok tato částka vysoko 
převyšuje milión korun a to 
nemluvíme o finanční částce 
za úklid černých skládek. 
Přestože se snažíme instalovat 
speciální stojánky se sáčky na 
psí exkrementy (naposledy na 
Jíkalce), není ve finančních 
možnostech obvodu instalovat 
jich tolik, aby byly dostupné 
na každém rohu ulice.
Apelujeme tedy na občany, 
kteří vlastní pejska, aby nám 
pomohli udržet pořádek 
v ulicích našeho obvodu. 

Děkujeme, že i vy chcete žít  
v pěkném prostředí a máte 
ohled k ostatním spolu-
občanům. Vyjednali jsme 
alespoň pro vás, majitele psích 
mazlíčků, možnost nákupu 
sáčků na psí exkrementy  
a to za neuvěřitelných 29,-Kč. 
Stačí jen vystřihnout kupón  
a zajít v nákupním stře-
disku Plaza do obchodu 
SUPERZOO. 

Duben ve znamení Jarního úklidu...

Sáčky na psí exkrementy

Slevový kupón na sáčky na psí exkrementy
Původní cena 59,- Kč. 

Cena s tímto kuponem 29,- Kč.
SUPERZOO - OC Plaza, Radčická 2, Plzeň, plzen_plaza@superzoo.cz

Pojízdný kontejner využili i obyvatelé několika panelových domů v Macháčkově 
ulici na Skvrňanech. Kontejnery se rychle plnily.

Takto vypadala nedávno odklizená černá skládka u Hruškovy zahrady.
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„Máme šikovné děti,“ tak 
pochválila Jaroslava Kuklová, 
ředitelka 2. základní školy ve 
Schwarzově ulici v Plzni, holky 
a kluky ze školní družiny. Slova 
chvály si zasloužili za vítězství 
ve fotografické soutěži Zimní 
zážitek. Vernisáž výstavy sou-
těžních snímků se konala ve 
středu 17. března v budově 
Úřadu městského obvodu 
Plzeň 3 a její součástí bylo 
slavnostní vyhlášení výsledků. 
Všechny přihlášené snímky 
jsou během března a dubna  
k vidění ve vstupní hale úřadu. 
Soutěž vyhlásil v lednu letoš-
ního roku centrální obvod 
Plzeň 3. Do uzávěrky se sešlo 
celkem pětapadesát fotogra-
fií od sedmnácti soutěžících;  
z toho bylo šestnáct jednot-
livců a přihlásil se i jeden 
kolektiv, což byly právě děti ze  
6. a 7. oddělení školní družiny 
2. základní školy ve Schwar-
zově ulici.
Fotografie hodnotila porota ve 
složení Jiří Strobach, starosta 
třetího plzeňského obvodu, 
Vlastimil Leška, fotograf Plzeň-
ského deníku a Hana Josefová, 
mluvčí třetího obvodu.  „Foto-
grafie, které nám děti poslaly, 
ukázaly tu přívětivější a zábav-
nější část zimy,“ pochválil sou-
těžící Jiří Strobach. „Líbí se mi 
snímky, kde je zachycen pohyb 
a které zároveň mají atmo-

sféru,“ uvedl Vlastimil Leška 
a dodal, že právě takové foto-
grafie nechyběly v sérii snímků, 
které vyfotili holky a kluci 
z družiny 2. základní školy. 
„Nejvíce se mi líbila fotografie  
s letící koulí,“ prozradil a zajímal 
se, kdo ji vyfotil. „To vlastně 
nevíme. Děti dostaly k dispo-
zici fotoaparát, střídaly se o něj 
a fotily, já pak vybrala snímky  
a přihlásila je do soutěže,“ 
vysvětlila vychovatelka Štěpánka 
Frenáková.

Výsledky soutěže Vyfoť si 
zimní zážitek
1. místo 6. a 7. oddělení školní 
družiny 2. ZŠ ve Schwarzově 
ulici
Cenu děti získaly za skvělé 
kolektivní dílo, které má nápad 
i zimní atmosféru a nechybí mu 
zachycení pohybu a radosti ze 
sněhu.
2. místo Adélka Hradilová, 6 let, 
2. ZŠ
Cenu si podle poroty zaslou-
žila za to, že ve svém věku 

má cit pro kompozici a umí si 
počkat na záběr a ve správném 
okamžiku stisknout spoušť.
3. místo Eliška Kutáková, 12 let, 
2. ZŠ, 
Porota ocenila umělecký 
dojem, práci se světlem i to, že 
fotila objekty, které jasně sym-
bolizují město Plzeň
Zvláštní ocenění: Tomáš Mach, 
12 let, 15. ZŠ.
Ocenění získává především za 
neobvyklý noční snímek sítě 
železničního kolejiště.

Malí fotografové dostali na vernisáži ceny 

Vítězové z družiny 2. základní školy v Plzni získaly digitální fotoaparát a DVD přehrávač, ceny jim právě předává starosta 
Jiří Strobach a fotograf Plzeňského deníku Vlastimil Leška

Členové svazu důchodců Plzeň 
3 - Střed nezahálí. Už v lednu 
absolvovali výlet do Přestic  
i besedu.
Na 1. února připravila paní 
Voltrová již několikáté pokra-
čování o historii Plzně, které je 
velmi oblíbené u našich členů.
A ještě v únoru jsme vyrazili 
do Starého Plzence, kde jsme 
byli objednáni do podniku 
Bohemia Sekt. Ve vstup-
ních prostorách byla instalo-
vána výstava obrazů Mistra 
Karla Gotta a tak jsme začali 
prohlídku právě tam. Bylo 
vidět, že mu jde malování 

stejně dobře jako zpívání. Z 
výkladu pracovnice firmy jsme 
se dozvěděli nejen o historii, 
ale i současné výrobě sektu. 
Velkým překvapením pro nás 
bylo vidět zásobník na milion 
litrů sektu. Na závěr jsme 
dostali každý na ochutnání 
skleničku sektu. 
V polovině února byla výroční 
členská schůze, které se zúčast-
nilo 90 lidí. Navštívil ji i sta-
rosta našeho obvodu pan Jiří 
Strobach. Paní Jarenová ze 
sociálního odboru nás infor-
movala o možnostech ze 
sociální oblasti. Další hosté 

nabídli různé kurzy. Když  
k tomu přidáme ještě zájezdy  
a vycházky, které jsme si při-
pravili sami, mají senioři stále 
co dělat.
Na 8. března jsme připravili 
vycházku ke sv. Jiří v Doub-
ravce. Ale protože zrovna ten 
den byla opět sněhová vánice, 
přišlo pouze šest odvážlivců.
Na konec března byla při-
pravena beseda s přísluš-
níky Policie ČR o bezpečnosti 
důchodců. 
Na dalších třičtvrtě roku máme 
připraveno plno zajímavostí, 
výletů, vycházek i kulturních 

přestavení. Pokud budete chtít 
vědět víc, sledujte pořad senior 
servis Českého rozhlasu Plzeň 
od 9.45 od 10.00 hod. Infor-
mace o naší činnosti jsou pra-
videlně uveřejňovány v příloze 
Kultura Plzeňského deníku  
a samozřejmě v naší klubovně 
na Husovo nám. 3, vždy 1. a 3. 
pondělí v měsíci od 12.30 do 
14.00 hod.
Těšíme se na naše stálé členy, 
ale také na nové, které rádi 
mezi sebou přivítáme

Dagmar Nedbalová
kulturní referentka SD ČR 

Plzeň 3 - střed

Začátek roku ve Svazu důchodců Plzeň 3 – střed
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Fond rozvoje bydlení půjčí 
dvanáct milionů

I v letošním roce bude centrál-
ní obvod Plzeň 3 poskytovat 
finančními prostředky z Fondu 
rozvoje bydlení.
„Obvod může letos  zájemcům 
půjčit až dvanáct milionů ko-
run,“ uvádí Jiří Strobach, sta-
rosta obvodu. „Jedná se o níz-
koúročené půjčky, s úroko-
vou výší tři až čtyři procenta,  
s možností splácení čtyři až 
šest let,“ pokračuje starosta. 
Půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení jsou určeny vlast-
níkům bytů, rodinných a 
bytových domů a to, jak 
fyzickým, tak právnickým 
osobám i společenstvím vlast-
níků bytových jednotek. 
Finanční prostředky mají být 
využity především na zlepšení 
úrovně bydlení i vzhledu 
města a jejich použití se řídí 
obecně závaznou vyhláškou 
města Plzně č. 2/2001.

Půjčky jsou poskytovány 
na základě žádostí, které lze 
podávat průběžně během roku 
do podatelny Úřadu městské-
ho obvodu Plzeň 3 v sadech 
Pětatřicátníků č. 7, 9. Účely, 
na které lze půjčky poskyt-
nout, jsou rovněž stanove-
ny ve vyhlášce; může jít 
například o obnovu střechy 
či fasády, zateplení pláště 
budov, o rekonstrukci vodo-
vodního, plynového rozvodu,  
o obnovu bytového jádra, 
generální opravy výtahu, 
výměny oken, ale i o vestavbu 
bytu do půdního prostoru atd. 
Před podáním žádosti je 
možné získat podrobné infor-
mace na Odboru výstavby  
v sadech Pětatřicátníků 1, číslo 
dveří 111, telefon 37 803 6554, 
nebo na Odboru finančním  
v sadech Pětatřicátníků 7,9, číslo 
dveří 53, telefon 37 803 6435. 

Sbor dobrovolných hasičů Skvrňany slavil 13. března 130. výročí svého založení v restauraci na Spilce. Starosta centrálního obvodu Jiří Strobach - uprostřed 
hasičům předal novou zástavu sboru.

Centrální obvod Plzeň 3 při-
pravil pro seniory, kteří žijí na 
jeho území, šest tuzemských 
a jeden zahraniční zájezdy. 
Jejich prodej se uskutečnil  
v úterý 23. března a zájem byl 
veliký. 
Cena tuzemských zájezdů či-
nila sto dvacet nebo sto pade-

sát korun. Senioři navštíví na-
příklad Prahu, Litomyšl, Jin-
dřichův Hradec či Konstanti-
novy Lázně. Zahraniční zájezd 
stál tři sta korun a jeho účast-
níci se vypraví do Drážďan. 
Zájezdy se uskuteční v mě-
sících dubnu, květnu, červnu  
a v září. 

Centrální obvod připravil 
pro seniory sedm zájezdů



Přejít šest frekventova-
ných ulic je od úterý 6. dub-
na pro malé školáky bezpeč-
nější. Pomáhají jim totiž vy-
sokoškolští studenti v rámci 
akce Bezpečný přechod, kte-
rou připravuje centrální ob-
vod Plzeň 3. 
„Spolu s ředitelkami pěti zá-
kladních škol našeho obvodu 
jsme vytipovali celkem šest 
přechodů, které nejsou opat-
řeny světelnou signalizací,“ 
poznamenává Jiří Strobach, 
starosta centrálního obvodu. 
„Na těchto přechodech ráno  
a po poledni proškolení do-
pravní asistenti dbají na 
to, aby děti bezpečně pře-
šly silnici,“ pokračuje sta-
rosta a dodává, že obvod  
v rámci akce Bezpečný pře-
chod zajistil pro první fázi 
projektu šestnáct studen-
tů Západočeské univerzity  
v Plzni. První fáze projektu 
potrvá do konce tohoto škol-
ního roku a druhá bude pokra-
čovat na podzim. 
Hlídky jsou ve Skupově uli-
ci a u křižovatky ulic u Bor-
ského parku a Baarova, proto-
že právě tady přecházejí děti, 

které míří do 11. a 26. základ-
ní školy v Baarově a Skupo-
vě ulici. Dále studenti hlída-
jí přechod v Mánesově uli-
ci, protože tudy chodí žáci  
2. základní školy ve Schwar-
zově ulici. Další hlídaný  
přechod je na Skvrňanech  
v ulici Terezie Brzkové před 
15. a 33. základní školou. 
„Je to podle mě smysluplná 
akce, proto jsem se přihlási-
la,“ říká Andrea Šusterová, 
studentka Fakulty ekonomické 
Západočeské univerzity. „Cel-
kem nás z různých fakult uni-
verzity  dětem na přechodech 
pomáhá šestnáct. Budeme se 

střídat ve dvoučlenných hlíd-
kách. Věříme, že nás děti po-
slechnou a že řidiči se budou 
chovat ohleduplně,“ pokraču-
je. „Doufáme, že se přihlásí 
i další dobrovolníci, aby bylo 
více hlídek na střídání. Za-
tím jsou přihlášeni pouze stu-
denti,“ přidává se Jiří Vysko-
čil, další z dopravních asisten-
tů studující na Fakultě filozo-
fické.
Obvod akci Bezpečný pře-
chod připravuje společně  
s Odborem bezpečnosti Ma-
gistrátu města Plzně a Poli-
cií České republiky. Doprav-
ní asistenti prošli odborným 

školením, které mělo teoretic-
kou i praktickou část. 
Budou mít na sobě reflexní 
bezpečnostní vestu, aby byli 
dostatečně vidět, jak pro řidi-
če, tak pro děti.
„Na základě získaných zkuše-
ností z měsíce dubna, bude po 
poradě s Dopravní policií Po-
licie ČR umístění dopravních 
asistentů přizpůsobeno aktu-
álním potřebám“, dodává sta-
rosta Jiří Strobach.
Zájemci, kteří by se chtěli stát 
dopravním asistentem se mo-
hou pro druhou část projek-
tu hlásit na telefonním čísle  
378 036 406. 
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Tisícovky plzeňských dětí 
už získaly základy plavání 
v bazénu Sportovního klubu 
Radbuza Plzeň v Kozinově 
ulici nedaleko Chodského 
náměstí. Ročně projde růz-
nými plaveckými kursy pořá-
danými tímto klubem tisícovka 
dětí. „Za svůj hlavní úkol pova-
žujeme, aby plavecká gramot-
nost byla u dětí samozřejmostí, 
proto začínáme s učením u nej-
mladší generace,“ říká Petr 
Koptík, prezident klubu a do-
dává, že výuka plavání je od 
začátku 90. let prioritou klubu, 
teprve na dalším místě stojí 
závodní činnost.
Nejmenší děti se mohou učit 
plavat v malém bazénu. „Ten 
je využívaný téměř nepřetr-
žitě,“ poznamenává Michaela 

Koptíková, která má na sta-
rosti organizaci kurzů. „Dopo-
ledne se v něm učí základy 
pohybu ve vodě děti z nedale-
kých  mateřských škol, odpo-
ledne pak pořádáme kursy 
plavání pro děti ve věku 3 
až 4 let, které se chodí učit 
plavat s rodiči. Velký zájem je 
také o plavání batolat, takže 
jsme nedávno museli přidat  
i jeden sobotní kurs,“ vyjme-
novává Michaela Koptíková  
a dodává, že hodně plzeňských 
rodičů také hlásí své čtyřleté  
a starší děti do kursů pro začá-
tečníky. Do malého bazénu 
však chodí i dospělí. Probíhají  
v něm cvičení žen podle 
hudby. S klubem spolupracuje 
15 lektorů, kteří učí děti zákla-
dům plavání. 

Velký bazén je především 
dopoledne využívaný méně 
než ten malý. Dopoledne zde 
klub umožňuje plavání seni-
orů za zvýhodněné vstupné, 
bazén si také pro svou výuku 
pronajímají některé plzeň-
ské základní i střední školy. 
Odpoledne ve velkém bazénu 
probíhají tréninky členů 
klubu nebo je otevřen veřej-
nosti.

„Činnost SK Radbuza je pro 
obyvatele třetího plzeňského 
obvodu důležitá, proto obvod 
v rámci svých dotačních pro-
gramů klub podporuje. Napří-
klad loni mu poskytl podporu 
ve výši čtyř set tisíc korun,“ 
poznamenává Jiří Strobach, 
starosta obvodu. „Tyto peníze 
využíváme na zajištění pro-
vozu, hlavně na úhradu ener-
gií,“ poznamená Petr Koptík.

SK Radbuza Plzeň

Školáci přecházejí po Bezpečných přechodech
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63. mateřská škola v Lábko-
vě ulici získala v soutěži, kte-
rou vyhlašuje město Plzeň,  
2. místo za příkladnou spoluprá-
ci se seniory. U poroty zabodo-
val její celoroční projekt „Senio-
ři v mateřské škole“, jehož sou-
částí je i akce s názvem „Pozvi 
svého souseda.“
„Spolupráce se seniory vznikla 
už v roce 2007,“ vzpomíná ředi-
telka 63. MŠ Alena Držalová (na 
snímku). „Cílem bylo vyzvat ro-
diče našich dětí k porozhlédnu-

tí se v jejich domě, zda některý 
ze sousedů není v důchodovém 
věku a sám,“ pokračuje ředitel-
ka a dodává: „Cíl byl jasný, říka-
li jsme si, že by takového seniora 
třeba potěšilo pozvání k vánoč-
nímu posezení v naší školce.“ 
Děti připravují seniorům přá-
níčka k jejich životním jubileím  
a například loni paní Jiřině Cvi-
klové k jejím osmdesátinám děti 
popřály osobně a zazpívaly i za-
tančily jí na chodbě panelového 
domu. Někteří senioři 63. ma-

teřskou školu v Lábkově ulici  
a na jejich odloučených praco-
vištích v ulicích Karla Steinera 
a Vochovské, navštěvují pravi-
delně. Za příkladnou spolupráci 
se seniory získaly zvláštní cenu  
i další dvě mateřské školy 
našeho obvodu 27. MŠ ve Dvo-
řákově ulici a 70. MŠ ve Waltro-
vě ulici. 
V kategorii základních škol zví-
tězila 26. ZŠ ve Skupově ulici, 
zvláštní ocenění získala 15. ZŠ 
v ulici Terezie Brzkové.  

Mateřské školy našeho obvodu byly oceněny  
za příkladnou spolupráci se seniory

Slavnostní výroční schůze 
místní organizace Plzeň-
Skvrňany Svazu důchodců 
České republiky připomněla, 
že letos uplynulo 20 let od 
založení Svazu důchodců 
České republiky.  
Skvrňanští senioři si toto 
výročí připomněli 16. února  
v malém sále Domova 
mládeže ve Vejprnické ulici. 
„Samozřejmě, že  během 
naší výroční schůze bylo na 
programu také předložení 
zpráv o činnosti, o hospo-
daření i revizní zprávy, ale  
v rámci slavnostního pro-
gramu došlo také k ocenění 
některých členů naší organi-
zace,“ uvádí Ludmila Vildová, 

předsedkyně skvrňanské or-
ganizace. Odměněni byli 
členové výboru a úsekoví dů-
věrníci, kteří mají na starosti 
předávání informací ostatním 
členům organizace. 
Skvrňanské organizace Svazu 
důchodců ČR má v současné 
době 411 členů. každý měsíc 
pořádá nejméně čtyři akce. 
Například 29. dubna je naplá-
nován výlet na zámek v Kři-
micích, první a třetí týden 
v květnu se v Knihovně ve 
Skvrňanech v Macháčkově 
ulici bude konat klubová 
činnost, 13. května se usku-
teční oslava Dne matek  
a 25. května se senioři vypraví 
na výlet do jižní Čech. 

Skvrňanští senioři 
slavili 20 let

Slavnostní výroční schůze místní organizace Plzeň-Skvrňany Svazu důchodců 
České republiky se zúčastnil i starosta centrálního obvodu Jiří Strobach, právě 
předává dárky oceněným členům. 

Verše Eduarda Poklopa (uprostřed) ze Skvrňan četla Blanka Hejtmánková  
v Divadélku JoNáš v Měšťanské besedě. Básně zazněly v pořadu Petra Jančaříka 
a Vladimíra Babniče Toulky českou budoucností. Plzeňská veřejnost tak měla 
poprvé možnost seznámit se s tvorbou tohoto básníka. „Měl jsem ohromnou 
radost z toho, jak diváci mé básně přijali, říká Eduard Poklop.

Rada městského obvodu MO 
Plzeň 3 rozhodla, že rozdělí 
finanční příspěvek sto tisíc 
korun mezi organizace sdru-
žující seniory a tělesně posti-
žené. Zdravotně postižení 
dostanou 38 tisíc, senioři 62 
tisíc korun. Peníze jsou určeny 
na hrazení nákladů spojených  
s organizováním kulturních  
akcí a zájezdů. 
Finance si mezi sebou rozdělí 
celkem devět organizací, které 

působí na území třetího plzeň-
ského obvodu a sdružují stovky 
obyvatel.
O další finanční pomoc, 
určenou například na placení 
výdajů spojených s chodem 
organizací, mohou senioři  
a zdravotně postižení žádat, tak 
jako každý rok, prostřednic-
tvím dotačních programů, 
které centrální plzeňský obvod 
vypsal.  

Organizace seniorů  
a zdravotně postižených 

dostanou peníze
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Pro fanoušky plzeňského hokeje připravil centrální obvod Plzeň 3 na náměstí Republiky přímý přenos na velkoplošné obrazovce všech zápasů play-off s Libercem. 
Podpořit plzeňské hokejisty chodily tisícovky lidí.  I když Plzeň nepostoupila, fanoušci ocenili jejich hru.



C e n t r u m ,  B o r y ,  S k v r ň a n y ,  V a l c h a ,  R a d o b y č i c e 

Od 12. 3. 2007 do 11. 3. 2010 
to bylo celkem 265 433 doku-
mentů. Toto tříleté rozmezí 
nebylo zvoleno náhodně, 
od 12. března roku 2007 
Obvodní knihovna Bory sídlí 
v budově 3. polikliniky v Pur-
kynově ulici a u příležitosti 
tříletého výročí vyhlásila pro 
své čtenáře tipovací soutěž. 
„Ptali jsme se, kolik bylo 
během tří let vypůjčeno doku-
mentů. Ti z našich čtenářů, 
kteří výše uvedené číslo 
odhadli nejpřesněji, získali 
titul Tipař / Tipařka roku 
2010 a také věcné odměny,“ 
říká Mgr. Kateřina Smílková, 
vedoucí borské knihovny. 
Soutěže se zúčastnilo šesta-
padesát čtenářů a titul získalo 
deset z nich. Výsledky byly 
vyhlášeny během slavnost-
ního setkání zaměstnan-
ců knihovny a jejich čtenářů  
v pondělí 15. března. Ceny 
pro úspěšné tipaře daroval  
i centrální obvod Plzeň 3.
Obvodní knihovna Bory patří 
do sítě Knihovny města Plzně. 
Ke konci minulého roku 
měla zaregistrováno 1 639 
čtenářů. „Třetina z nich jsou 
školáci a studenti, třetina je 
v produktivním věku a třetina 

jsou senioři,“ charakterizu-
je Kateřina Smílková jejich 
věkové složení, ale pozname-
nává, že tři čtvrtiny z nich jsou 
ženy. Borská knihovna má  
k dispozici téměř třicet tisíc 
titulů a z toho je přes 700 AV 
médií s mluveným slovem. 
Čtenáři mají největší zájem 
o oddechovou literaturu, na 
špičce se drží beletrie od  
D. Steelové a J. Fieldingové, 
velký zájem je také však  
i o klasiku jako je Máchův Máj 
nebo Nerudovy Malostranské 
povídky. 

Borská knihovna má meto-
dicky na starosti knihovny ve 
Lhotě, Liticích a Radobyči-
cích. 

Výsledky Tipař / Tipařka 2010
1. L. Dolívková
2. J. Výška
3. M. Fabianová
4. J. Marasová
5. M. Hanzlíková
6. M. Dittmerová
7. J. Ryba
8. P. Hostičková
9. A. Plzáková
10. M. Rybová

Borská knihovna za tři roky vypůjčila 
více než čtvrt milionu titulů

Počet lidí, kteří pobírají soci-
ální dávky se v loňském roce 
oproti předchozím letům zvý-
šil. Takové jsou závěry soci-
álně-správního odboru Úřa-
du městského obvodu Plzeň 3.  
„V roce 2008 byly vyplace-
ny opakované měsíční dávky 
jako je příspěvek na živoby-
tí a doplatek na bydlení sedmi 
set osmi subjektům, o rok poz-
ději osmi set šedesáti,“ uvádí 
Jiří Strobach, starosta centrál-
ního obvodu. Záměrně použí-
vá slovo subjekty, protože tyto 
dávky nejsou vypláceny pou-

ze jednotlivcům, ale společ-
ně také manželským dvojicím 
bez dětí a rodinám s dětmi. 
Zvýšil se také počet příspěvků 
na péči, které jsou podle stup-
ně postižení vyplácen osobám 
se zdravotním handicapem.  
V roce 2009 tento příspěvek 
pobíralo tisíc tři sta třicet tři 
osob, o rok dříve to  bylo o de-
vadesát dva lidí méně. Nao-
pak o něco méně bylo vypla-
ceno na individuální dopra-
vu. Na tento příspěvek mají 
nárok občané s těžkým posti-
žením nosného ústrojí nebo 

nevidomí, jeho výše je šest  
a půl tisíce ročně. Loni byl vy-
placen jednačtyřiceti osobám,  
v roce 2008 třiačtyřiceti. 
„Obvod Plzeň 3 loni na so-
ciálních dávkách celkem vy-
platil téměř dvacet pět milio-
nů korun, o rok dříve to bylo 
méně téměř o tři a půl milio-
nu. Suma, které byla vypla-
cena jako příspěvek na péči 
pak loni v prvním polole-
tí činila 36.939.000 o rok dří-
ve to za stejné období bylo 
34.923.600,“ informuje sta-
rosta Jiří Strobach. 

Zvýšil se počet lidí pobírající sociální dávky  
i příspěvky na péči

Komu není 
rady…

Před vchodem do jedné 
z restaurací v Plzni našli 
strážníci muže sedícího 
na invalidním vozíku. 
Podle oznámení měl tady 
sedět už od půlnoci. 57letý 
muž z Brna byl na první 
pohled prochladlý a byl  
z něho cítit alkohol. Odmí-
tal opustit místo a nechat se 
vyšetřit. Po dlouhém psy-
chologickém rozhovoru 
se ho podařilo konečně 
přesvědčit. A přivolaný 
lékař RZS si muže převzal  
k dalšímu ošetření.
Obstarat nedovoleným způ-
sobem láhev alkoholu se 
pokusil v neděli muž z Plzně 
v jistém obchodním domě 
v Plzni. Ještě na prodejně 
dostal takovou chuť na rum, 
že neodolal a půlku láhve 
rovnou zkonzumoval. Po 
projití pokladnami i s láhví 
bez zaplacení, ho zadržel pra-
covník bezpečnostní služby 
a přivolal strážníky. Ti lapku 
vzhledem k jeho silné opi-
losti převezli k vystřízlivění 
na záchytku.
Neobvyklý případ odchytu 
zvířete mají za sebou stráž-
níci v Plzni. Hlídka ze sku-
piny pro odchyt toulavých 
a opuštěných zvířat musela 
vyrazit. na jednu ze zahrad, 
kam se zatoulal lišák. Zvíře 
vběhlo i do garáže. Strážníci 
lišáka  pomocí tyče s okem 
odchytli a následně byl 
vypuštěn do volné přírody.
Mladý Plzeňan se vydal na 
nákupy do prodejny v Plzni, 
aniž by měl u sebe hotovost. 
Z obchodu si chtěl odnést 
48 balení kondomů v cel-
kové hodnotě téměř 2 900 
korun. Žádné zboží si však 
25letý mladík domů neod-
nesl. Za pokladnami ho 
zadržel pracovník ostrahy 
a přivolal strážníky. Pro-
vedená lustrace ukázala, 
že dotyčný lapka už není 
žádným nováčkem. 
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Hold Pravomilu Raichlovi,  
válečnému hrdinovi, bojov-
níku za svobodu vzdali oby-
vatelé plzeňského Jižního 
Předměstí. Právě v této 
čtvrti 25. února 2002 Pravo-
mil Raichl zemřel. „Skonal v 
den, kdy už mu bylo jedna-
osmdesát let a přesto chtěl 
spáchat atentát na nechval-
ně známého komunistické-
ho prokurátora pplk. JUDr. 
Karla Vaše, který poslal 
na smrt generála Heliodo-
ra Píku,“ začíná vyprávět 
ing. Karel Pelák, organizátor 
vzpomínkového aktu, rodák 
z Jižního Předměstí. 
„Osudy tří jmenovaných 
mužů se protknuly už ve 
druhé světové válce,“ po-
znamenává Karel Pelák  
a vysvětluje, že plukov-
ník Pravomil Raichl a Karel 
Vaš byli členy Českosloven-
ské vojenské jednotky, která 
se formovala na území teh-
dejšího Sovětského svazu  
u Buzuluku. Pravomil Raichl 
do Buzuluku přijel ze Sibiře. 
Byl totiž vězněm v gulagu, 
do nějž se dostal po překro-
čení sovětské hranice, když 
utíkal z Československa 
před nacismem. O poměrech 
v sibiřských komunistických 
lágrech a životě českých 
občanů v nich pak Raichl  

informoval generála Helio-
dora Píku, který byl za druhé 
světové války vedoucím 
československé vojenské 
mise v Kujbyševě. Raichl 
bojoval například u Kyjeva 
i na Dukle a mnohokrát byl 
raněn. 

Po válce a komunistickém 
převratu v Československu 
se Karel Vaš stal prokurá-

torem, který poslal na smrt 
generála Píku i další čes-
koslovenské vojáky. Pravo-
mil Raichl si za svou věrnost 
masarykovským ideálům  
a zapojením se do protiko-
munistického odboje vy-
sloužil komunistický lágr. 

Nějaký čas strávil na plzeň-
ských Borech, v roce 1952 
se mu podařilo uprchnout 
z Leopoldova. Dostal se do 
západního Německa, kde se 
připojil k americké armádě 
a pokračoval v protikomu-
nistickém odboji. „Byl však 
sledován Státní bezpečností, 
která také nejspíše plánova-
la jeho únos,“ poznamená-
vá Karel Pelák a dodává, že 
proto Raichl odešel do USA, 
kde vystudoval univerzitu, 
usadil se v Oregonu, založil 
rodinu, vychoval děti. 
Do České republiky se 
Pravomil Raichl začal 
vracet v devadesátých letech 
minulého století. V roce 2000 
převzal z rukou prezidenta 
Václava Havla Řád bílého 
lva. Jeho postoj ke komu-
nismu a spravedlnosti zůstal 

nezměněn. Účastnil se jako 
svědek procesu s Karlem 
Vašem, který byl souzen za 
podíl na smrti generála He-
liodora Píky. Když ale Karla 
Vaše soud vyšší instance 
osvobodil, protože čin byl 
podle něj promlčen, rozhodl 

se Pravomil Raichl jednat 
a začal připravovat veřejný 
atentát na Vaše. Naplánoval 
jej na 25. února roku 2002. 
Datum nebyl zvolen náhodně, 
25. února 1948 se uskuteč-
nil komunistický puč. V den, 
kdy Raichl plánoval atentát 
provést, zemřel v plzeňském 
bytě v Thámově ulici číslo 
10 na infarkt. „Jeho srdce 
nejspíš nevydrželo silné roz-
rušení,“ poznamenává Karel 
Pelák a dodává: „Možná, že 
život hrdiny Raichla předur-
čilo jeho krásné, staročeské 
a na dnešní dobu velmi ne-
obvyklé křestní jméno, vždyť 
všemi svými činy dokazoval 
lásku ke spravedlnosti.“
V roce 2007 byla na dům  
v Thámově ulici 10 umístěna  
Magistrátem města Plzně 
pamětní deska.

Plukovník Pravomil Raichl

Památku plk. Pravomila Raichla uctili především obyvatelé a rodáci z plzeňského Jižního Předměstí. Plánují se v den jeho 
smrti scházet u pamětní desky v Thámově ulici každý rok. Karel Pelák stojí zcela vpravo.
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Slavnosti svobody 2010
Plzeň 1.– 6. května

1.–2. května 
Prezentace Armády ČR a US Army – celý den, Lobzy
Možnost prohlédnout i vyzkoušet si nejmodernější techniku 
letecké záchranné služby, vojenské policie, záchranných 
útvarů, amerických jednotek působících v mírových misích atd.

1. května 
Prezentace Policie ČR a Městské policie Plzeň
10.00–14.00, náměstí Republiky
Infernal Cauldron – velká polní bitva
16.00, U Ježíška
Taneční zábava v retrostylu roku 1945
19.30, náměstí Republiky

2. května
Convoy of Liberty – 11.00, Klatovská třída 
Největší přehlídka historické i nejmodernější vojenské 
techniky Armády ČR a US Army, po dojezdu setkání 
s americkými veterány na náměstí Republiky

6. května
Vzpomínkový akt „Díky, Ameriko!“ 
16.00, Americká třída
Atmosféra jara 1945 
18.00–21.00, kulturní program v sadovém okruhu
Slavnostní ohňostroj 
za podpory Plzeňské teplárenské, a.s.
21.00, Anglické nábřeží

Historické vojenské kempy, program muzea Patton 
Memorial Pilsen, hra pro děti – Osvoboď Plzeň, výstavy, 
hudební scény – Peklo, náměstí Republiky

Podrobný program a další informace na: 

www.slavnostisvobody.cz
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Centrální obvod Plzeň 3 vyhla-
šuje fotografickou a výtvarnou 
soutěž pro chlapce a dívky do 
16 let. Přihlášená díla by měla 
dokumentovat letošní Slav-
nosti svobody, které připomí-
nají 65 let od konce II. světo-
vé války.  Soutěž se jmenuje 

Namaluj barevně, vyfoť čer-
nobíle a tím již je jasně nasta-
veno základní pravidlo. Sou-
těžící může přihlásit obrázek, 
který může být namalován 
jakoukoli technikou a samo-
zřejmě by měl být barevný, 
nebo fotografii. Ta by ale měla 

být černobílá, aby co nejvíce 
připomínala dobovou atmo-
sféru.  
Zájemci mohou svá díla nechat 
v recepci budovy Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 3 v sadech 
Pětatřicátníků 7, 9 v obálce, 
které bude označena názvem 

soutěže a bude na ní uvede-
no jméno, věk, adresa a tele-
fonní číslo přihlášeného. Digi-
tální fotografie mohou být 
zaslány mailem na adresu:  
strobach @plzen.eu a opět by 
měly být doplněny výše uve-
denými údaji. 

Slavnosti svobody: Namaluj barevně, vyfoť černobíle

Pět set šestnáct tisíc korun už 
letos rozdělil centrální obvod 
Plzeň 3 v oblasti kultury. Pení-
ze obvod poskytl v rámci své-
ho grantového programu v ob-
lasti kultury. Suma bude roz-
dělena mezi šestnáct žadatelů. 
„Granty obdržela například 
Židovská obec na projekt 
hudba v synagogách či obec-
ně prospěšná společnost Člo-

věk v tísni na uhrazení nákla-
dů spojených s pořádáním 
festivalu o lidských právech 
Jeden svět,“ uvádí Jiří Stro-
bach, starosta obvodu a při-
pomíná, že udělování grantů 
v oblasti kultury je dvouko-
lové, takže žadatelé mají šan-
ci uspět ve druhém kole, které 
bude vyhlášeno v květnu le-
tošního roku. 

Obvod dal na kulturu více 
než půl milionu korun

4. června od 16.00 v Ledcích 
u Plzně a 5. června od 13.00 v 
amfiteátru za OC Plaza Plzeň 
proběhne Kerio MusicFest, ju-
bilejní pátý ročník hudební-
ho festivalu propojujícího svět 
veřejnosti, neziskových orga-
nizací a informačních techno-
logií. Můžete se těšit na kape-
ly a interprety rozličných žán-
rů od folku, přes blues a go-

spel až k rocku a punku. Pro-
gram oživí divadelní vstupy a 
stará lidová řemesla.Zajiště-
ný je dětský koutek a občerst-
vení. Určitě přijďte, budete se 
skvěle bavit a rovněž se stane-
te svědky přistání UFO! Vstup 
je zdarma! Výtěžek akce pod-
poří občanské sdružení Ledo-
vec. Více na oficiálním webu 
http://musicfest.kerio.cz/ 

Kerio MusicFest  
4. a 5. června 2010, Plzeň
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Všichni víme, že nejlepší vý-
uka cizích jazyků je přímo  
v praxi nebo za pomoci rodi-
lého mluvčího.
Což teprve, když 18. 2. na  
2. ZŠ zavítalo anglické diva-
dlo.
Rodilý Australan „Dr. Klutz“ 
přijel s představením Magi-
cal Language Show, při kte-
rém se děti 1. – 3. ročníků 
pomocí pantomimy seznámi-
ly vtipným způsobem se zá-
klady slovní zásoby.
Pro žáky 4. – 5. ročníků byl 
připraven  program již obtíž-
nější. V obou představeních 
dokázal tento mim přirozenou 
formou vtáhnout děti do děje  
a vzbudit u nich velké nad-
šení.  
Otázkou je, jak tomu žáci 1. 
stupně rozuměli.
„Příběh byl o Lence a kou-
zelném čaji,“ vysvětluje děj 
Ondřej ze 4. B. „Líbilo se mi, 

že hrál více rolí a na pomoc 
si bral i žáky, kteří se převlé-
kali do kostýmů,“ upřesňuje  
Vanesa ze stejné třídy.
„Příběhu jsme rozuměli, pro-
tože používal jednodušší frá-
ze a částečně hrál pantomi-
mu,“ doplňuje spolužáky 
Kačka.
„Také se mi líbilo, že jsme se 
mohli zapojit do děje. Všech-
no nám herec dobře vysvětlil. 
Myslím si,  že to bylo pěkné 
zpestření výuky, zvlášť když 
vařil čaj stejně jako kočička 
s pejskem, když pekli dort,“ 
nadšeně vypráví páťák Mi-
chal.
Věříme, že tato představení 
jsou pro děti velkou motivací 
ve výuce anglického jazyka  
a doufáme, že takových zda-
řilých akcí bude na naší ško-
le přibývat.

Michaela Šteinerová
2. ZŠ Plzeň

Anglické divadlo  
v plzeňské škole

Starosta Jiří Strobach ocenil mladé sportovce

V obřadní síni plzeňské radnice byli v březnu vyhlášeni nejlepší sportovci města Plzně za rok 2009 v kategoriích žactva a dorostu. Akci připravila Nadace sportující 
mládeže. Mezi oceněnými nechyběli ani zástupci centrálního obvodu. Ceny mladým sportovcům předal starosta Jiří Strobach.
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Proměny obvodu Plzeň 3 - Husova ulice 

Na podzim roku 2009 se cent-
rální plzeňský obvod rozhodl 
oslovit jednotlivá společenství 
vlastníků bytových jednotek  
s nabídkou pomoci při případ-
ném řešení jejich aktuálních 
problémů, jako jsou například  
péče o zeleň, úklid, bezpečnost a 
dopravu. Z celkem v první vlně 
oslovených 250 společenství 
projevilo zájem o vzájemnou 
spolupráci necelých 50, s kterými 
obvod intenzivně spolupracuje 
na řešení jejich problémů. Jedná 
se především o bytové správy 
v ulicích: Adélova, Baarova, 
Čechova, Čermákova, Karla 
Steinera, Křimická, Lábkova, 
Raisova, Tomanova, Vojanova 
a další. Nejčastějším společným 
problémem v zimě bylo odklí-
zení sněhu a ošetřování zledova-
tělého povrchu chodníků, na jaře 
se jedná především o zmlazo-
vání keřů a stromů, vhodnějšího 

rozmístění nádob na separovaný 
odpad, drobné opravy komu-
nikací, problematiku parko-
vání atd. Samostatnou kapito-
lou jsou pak především otázky 
bezpečnosti. V současné době 
se připravuje obeslání zbylých 
cca 250 společenství vlastníků 
bytových jednotek,  kterým bude 
obdobně jako tomu bylo v první 

vlně, zaslán dopis s nabídkou 
pomoci. Následně budou 
zmíněné problémy vzhledem 
k odbornému zázemí ÚMO 
Plzeň 3, projednány na radnici 
v přítomnosti starosty Jiřího  
Strobacha a odpovědných 
pracovníků Odboru dopravy  
a životního prostředí . Pro přes-
nější pochopení a analýzu 

daných potřeb bude prove-
deno místní šetření u jednotli-
vých bytových správ. Mimo tuto 
iniciativu je samozřejmě možné 
posílat náměty na zlepšení život-
ního prostředí pracovníkům 
centrálního plzeňského obvodu 
– Odboru dopravy a životního 
prostředí poštou či e-mailem na: 
kozeluhr@plzen.eu.

Obvod jedná se společenstvím vlastníků 
bytových jednotek


