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Vážení občané, 

v čase, kdy všude voní 
vánoční cukroví, děti netr-
pělivě odpočítávají noci do 
Štědrého dne a obchodníci 
útočí s nejvýhodnějšími vá-
nočními nabídkami, se Vám 
do ruky dostává poslední 
letošní číslo plzeňské Troj-
ky. 
Doufám, že Vám v tomto 
nádherném adventním čase, 
který je bohužel často i obdo-
bím velkého shonu, přinese 
užitečné informace. 
Rád bych Vám poděkoval za 
projevenou důvěru v komu-
nálních volbách. Mohu tak 
nejen pokračovat v započaté 
práci, ale rozvíjet i další pro-
jekty a pracovat opět pro 
Vás. 
Dovolte mi, abych Vám 
jako nově zvolený sta-
rosta centrálního obvodu 
popřál nádherné prožití 
vánočních svátků a šťastný 
nový rok 2011. Přeji Vám 
hodně zdraví, štěstí, pohody  
a věřím, že se nám tu 
společně bude dobře žít! 

Váš Jiří Strobach 

Milí spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás jako nově zvolený místostarosta 
Vašeho obvodu pozdravil. Jsem rád, že jste mi dali důvěru 
a mohu pro Vás v následujících čtyřech letech pracovat. 
Budu se v budoucnosti snažit řešit Vaše problémy a pomo-
ci Vám kdykoliv to budete potřebovat. Chci Vás rovněž 
ujistit, že jsem připraven kdykoliv přijímat Vaše náměty  
a připomínky. Při předvolební kampani jsem nasbíral mno-
ho Vašich podnětů, které již nyní využívám ke své práci. 
Protože Vás oslovuji v době adventní, dovolte mi také, 
abych Vám z pozice místostarosty popřál klidné vánoční 
svátky, hodně zdraví a štěstí do roku 2011. 

Místostarosta Radislav Neubauer 

Nemáte ještě plán na Silvestra? Přijďte slavit s ostatními Plzeňany na největší hromadnou akci 
v našem městě! Tradiční oslavu konce roku připravuje centrální obvod na plzeňském náměstí 
Republiky. Přijďte se rozloučit s rokem 2010 a přivítat nový rok do centra města! Více informací 
o akci na straně 3.  

Silvestr 2010 opět v centru Plzně 
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Chcete-li si užít tu pravou 
vánoční atmosféru, tak určitě 
zavítejte do centra Plzně. Na 
náměstí Republiky se vše 
točí kolem Vánoc. Dvacet 
metrů vysoký smrk ztepilý 
plný světel a žárovek nenechá 
chladnými ani ty největší 
odpůrce vánočních svátků. 
Letos byl smrk na náměstí 
přivezen z plzeňské Valchy, 
rostl tam u místní sokolovny. 
Je o celých šest metrů vyšší 
než ten loňský. Podle počtu  

 letokruhů rostl smrk zhruba 
pětatřicet let a musel být 
pokácen, protože jeho kořeny 
prorůstaly k přípojce na 
plyn a k základům budovy. 
Strom zdobí mikrořetězy, 
francouzské řetězy, více než 
100 plastových koulí a tisíce 
žároviček. Zdoben byl pomocí 
čtyř vysokozdvižných plošin. 
V centru města najdete také 
živý betlém a velké množství 
stánků s vánočními pokrmy 
i zbožím. 
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Vánoční strom na náměstí Republiky je z Valchy 

Centrum města zdobí tisíce vánočních světel 

S adventem přichází do cen-
tra Plzně kouzelná atmosféra 
Vánoc. Tu netvoří jen náměstí 
Republiky, kde se tyčí dvace-
timetrový smrk, ale přispívá 
k tomu i výzdoba v okol-
ních ulicích. Právě v centru 
města najdete tu nejkrásnější. 

“Přestože na letošní vánoční 
výzdobě šetříme, nabídli jsme 
návštěvníkům centra města 
například nově vyzdobenou 
Jungmannovu a Martinskou 
ulici,” prozradila radní Hele-
na Matoušová. “Vylepšená 
výzdoba je také v horní části  

Americké od Mrakodrapu  
k ulici V Šipce. Další novin-
kou je vyzdobené Štefánikovo 
náměstí u zimního stadionu  
a ulice Pražská a Solní. 
Rozpočet města na vánoční 
výzdobu činí zhruba 1,5 mi- 
lionu korun,” dodala radní. 

Vánoční výzdoba tradičně 
krášlí také ostatní části his-
torického jádra Plzně, Klatov-
skou třídu, sady Pětatřicátníků, 
Kopeckého sady nebo Chod-
ské náměstí. 
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Silvestr na náměstí opět bude, těšte se na Sifon a ohňostroj!  
Přestože je každoročně pos-
lední noc v roce zima jako 
když praští, Plzeňané při ní už 
tradičně zaplňují náměstí Re-
publiky. Atmosféra oslavy pod 
širým nebem spolu s ostatními 
si zkrátka s ničím nezadá. Před 
půlnocí bývá obvykle náměstí 
plné k prasknutí. Z barů  
a hospůdek vylézají i ti, kteří 
tráví večer v teple, ale nechtějí 
si nechat ujít první polibek  
v novém roce s kouzelnou 
atmosférou. Tu dodává také 
velkolepý ohňostroj nad ka- 
tedrálou sv. Bartoloměje. 

I v letošním roce centrální ob-
vod neodepřel Plzeňanům tuto 
zábavu a rozloučení s rokem 
2010 na náměstí Republiky 
opět připravuje. 
„Silvestr na náměstí začne ve 
22 hodin, zahraje skupina Si-
fon a o půlnoci samozřejmě 
bude velký ohňostroj. Budeme 
potěšeni, když se Plzeňané 
přijdou rozloučit s rokem 2010 
do centra města a společně 
přivítáme rok 2011,“ říká sta-
rosta Jiří Strobach.  

Poradna zajišťuje bezplatné 
odborné sociální poraden-
ství osobám se zdravot-
ním postižením, seniorům 
a dalším občanům, kteří 
využívají nebo potřebují 
využít některou ze sociálních 
služeb. Poradna nabízí pod-
poru rodinnným příslušníkům 

a lidem pečujícím o osoby  
se zdravotním postižením  
a seniory.
Jsme kontaktním místem pro 
projekty Euroklíč, Handy 
Card, Izip, Program mobility 
pro všechny. Také poskytu-
jeme poradenství v otázkách 
bezbariérovosti.  

Přijít můžete každý den kromě 
středy, v pondělí a úterý od 
8:00 do 17:00, ve čtvrtek od 
8:00 do 14:00 a v pátek od 
8:00 do 12:00. Najdete nás na 
náměstí Republiky 28 v Plzni 
v Pasáži Slávie (Čas), vchod 
A, č. 218a. Můžete nás také 
kontaktovat prostřednictvím 

e-mailu plzen@poradnapro-
uzivatele.cz nebo volat na te- 
lefonní číslo  377 224 879. 

Více informací na 
www.poradnaprouzivatele.cz.

Vánoční akce v obvodu:

18.12. Vánoční kouzla s Klaunkou Pepinkou 
              v Muzeu Strašidel na náměstí Republiky
19.12. Adventní půlhodinka v katedrále sv. Bartoloměje 
              od 15:00
Do 22.12. Vánoční trhy na náměstí Republiky 
25.12. Oldies but Goldies v Parkhotelu Plzeň, od 20:00
25.12. Vánoční koncert Jiřičky v katedrále sv. Bartoloměje
             od 13:30
25. 12. Sváteční nešpory v katedrále sv. Bartoloměje
              od 16:00
25.12. Vánoční oldies diskotéka Petra Březiny v Alfě 
              od 21:00
26.12. Koleda, koleda, Štěpáne aneb Vánoční koledování 
              s Novou českou písní v Měšťanské Besedě, od 18:00 
26.12. Zuzana Stirská a Gospel time ve Velké Synagoze 
              od 19:30 
Do 24.12. Vánoční pošta v Mázhausu Plzeňské radnice 
30.12. Koncert duchovní hudby v katedrále sv. Bartoloměje
              od 18:00
Do 6.1. probíhá výstava Advent a Vánoce na Plzeňsku 
               v Západočeském muzeu 
Do 7.1. Výstava Od Adventu ke Štědrému dni  
                v Mázhausu Plzeňské radnice 
Do 7.1. Výstava Nejoriginálnější soubor vánočních ozdob  
                v Mázhausu Plzeňské radnice

Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky pro Plzeňský kraj
!!! Bezplatně vám poradíme !!!
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Paní Valburga Herinková žije 
v Plzni na Borech. V říjnu 
oslavila už 100. narozeniny  
a popřát k životnímu jubileu 
jí byl také starosta centrálního 
obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach. 
“Setkání s paní Valburgou 
bylo díky její životní energii 
a optimismu velmi inspiru-
jící, těší mě, že jsem ji mohl 
poznat,” prozradil starosta Jiří 
Strobach. 

Paní Valburga je sice upou-
tána na lůžko, ale vitalita jí 
rozhodně nechybí. 
Zažila obě světové války, 
pohybovala se v obchodě  
a celý život jednala s lidmi.  
20 let pracovala v legendárním 
plzeňském bufetu Adrie. 
Při setkání se starostou měla 
tedy stoletá Plzeňanka na co 
vzpomínat. 

Co nového u seniorů v obvodu 

Je jí 81 let a stále je aktivní 
cvičitelkou v TJ Slavoj. Řeč je 
o Haně Kučerové, která byla 
zvolena seniorkou roku 2010 
centrálního obvodu Plzeň 3.
 „Paní Hana Kučerová ocenění 
získala za svůj aktivní přístup  
k životu,“ uvedl starosta 
Jiří Strobach. Sama vítězka 
soutěže, která začala vést 
cvičení žákyň už v roce 1945, 
byla vítězstvím potěšena.
„Jsem moc překvapená, 
o nominaci jsem dlouho 
vůbec nevěděla. Za ocenění 

samozřejmě děkuji a přijďte 
si někdy v pondělí se mnou 
na Slavoj zacvičit,“ řekla 
při přebírání ceny paní Hana 
Kučerová
V letošním roce proběhl druhý 
ročník této soutěže. Odborná 
porota, ve které byl i loňský 
vítěz Rudolf Chroust, vybírala 
výherce z přihlášených seniorů 
žijících v obvodu.  Na druhém 
a třetím místě skončili shodně 
devětasedmdesátiletá Jindra 
Knaislová a šestaosmdesátiletý 
Josef Bláha. 

Valburga Herinková z Bor oslavila 100 let, k jubileu jí popřál také starosta  

Ocenění získala cvičitelka Hana Kučerová 

Starosta Jiří Strobach a senioři 
navštívili Čtyřlístek 

Celkem 2 domy pro seniory 
chce centrální obvod vystavět 
v budoucnosti na svém území. 
Právě proto se starosta Jiří 
Strobach spolu se 6 zástupci 
Svazu důchodců ČR, které 
působí na území plzeňské  
trojky, vydali na návštěvu 
domu pro seniory Čtyřlístek  
v Kotíkovské ulici. Jak potvrdil 
starosta, obvod i senioři 
tady hledali hlavně inspiraci  
a debatovali o zkušenostech 
pracovníků i seniorů zde 
žijících. „Zajímali jsme se  

o zkušenosti s provozem tako-
véhoto zařízení. Mluvili jsme 
jak s vedením, tak pracovníky 
i samotnými obyvateli domu. 
Podstatné je, že na místě byli 
také senioři. Ti si nejlépe umějí 
představit, co pro klidné stáří 
jejich vrstevníci potřebují. 
Některé zajímavé nápady ještě 
do projektu zapracujeme tak, 
aby se obyvatelům v domech 
dobře žilo a cítili se v nich 
jako doma,“ uvedl starosta.  

Luftovu zahradu v září nav-
štívilo přes šedesát seniorů. 
Prohlédli si velké exotické 
dřeviny, vlhkomilnou vegetaci 
a další pozoruhodné přírodní 
unikáty.
Další akcí byla přednáška 
o bezpečnosti seniorů.
Nyní probíhá velká akce 
bezpečnostního oddělení Ma-
gistrátu města Plzně. Jako 
prevenci proti krádežím mo-
hou senioři zdarma získat 
panoramatické kukátko nebo 
řetízek na dveře. Zájemci 

se mohou hlásit na Svazu 
důchodců České republiky  
v Plzni v Thámově ulici každé 
úterý od 10 do 14 hodin. 
Další tradiční akcí byla Pos-
vícenecká taneční zábava  
a úžasný byl také zájezd  
do Kladrub, Horšovského  
Týna a Kolovče. 
Připravili jsme i vánoční akce, 
v sále internátu ve Vejprnické 
ulici Vánoční výstavku a 
tradiční České Vánoce spo-
jené s koncertem v kinosále 
Internátů. 

Jaký byl podzim skvrňanského Svazu 
důchodců? 

Obvod volil seniora roku 2010

Bohumila Šmolíková, Svaz důchodců České republiky - Skvrňany
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Taneční vínky pořádá cen-
trální obvod dvakrát ročně, 
vždy na jaře a na podzim. Jde 
o tradici trvající téměř dvě 
desetiletí. Oblíbené taneční 
večery zavedl významný 
porevoluční starosta třetího 
plzeňského obvodu Bohu-
mil Kulhánek. 8. listopadu 
se v Pekle bavili návštěvníci 
při hudbě Tanečního orche-
stru Miroslava Novotného, 
který řídil Jiří Břicháč. „Tento 
klasický bigband působí na 
plzeňské hudební scéně téměř 

padesát let a má v reper-
toáru všechny taneční žánry  
a především melodie, při nichž 
současní senioři tančili v době 
svého mládí, a proto je u nich 
velmi oblíben,“ podotýká sta-
rosta obvodu Jiří Strobach.

Tradiční vínek si užívaly 
více než čtyři stovky tanečníků 

Zahradníci měli v listopadu 
plné ruce práce. 
V centru Plzně přibylo tisíce 
květin, vysázen byl dokonce 
i plzeňský znak. „Obvod 
Plzeň 3 se pustil do tradiční 
podzimní výsadby květin, a to 
například na náměstí Míru,  

v parku u fakultní nemocnice  
na Borech, před Foder-
mayerovým ústavem v Doud-
levcích či na Chodském 
náměstí nebo u Hlavního 
nádraží Českých drah, kde 
byl z květin vysázen plzeňský 
znak,“ uvádí místostarosta 
Radislav Neubauer s tím, že 
investice činily kolem sta 
tisíc korun. „Vysazeno bylo 
zhruba dvanáct a půl tisíce 
kusů macešek a tři a půl tisíce 
tulipánů,“ upřesnil místosta-
rosta.  
V obvodu mimo výsadby 
proběhly i tradiční podzimní 
činnosti např. odstraňování 
výmladků stromů, řezy keřů 
a úklid spadaného listí. Tyto 
práce prováděli lidé pobírající 
sociální dávky v rámci veřejné 
služby. 

V centrálním obvodě bylo vysázeno 
tisíce květin Ani v letošním roce jsme 

nezapomněli na naše nejmenší 
a přichystali jsme pro ně 
zábavnou mikulášskou akci. 

Mikuláš s centrálním obvodem 
proběhl v Parkhotelu na Borech 
v úterý 7. prosince. 
Celkem 1500 dětí pobavil 
kouzelník Burda. Ten předvedl 
vánoční interaktivní show plnou 
pohádek a kouzel, do které měly 
děti možnost se samy zapojit. 
Nechyběl Mikuláš, anděl, čerti 
a samozřejmě se nadělovalo 
hodně dárků. 
„Mikulášskou besídku pořádá-
me každoročně pro nejmenší 
děti. Opět jsme pozvali všechny 
mateřské školy z obvodu,“ 
upřesnil starosta Jiří Strobach. 

Mikulášská nadílka 
pro děti z mateřských 
škol

Krátce z obvodu: 

Elektronické aukce budou od nového roku 
konečně realitou

Zubní pohotovost zůstává 
na Lochotíně. Ke stěhování 
stomatologů zpět na Denisovo 
nábřeží od 1. ledna nedojde. 
Zdravotnická záchranná služba 
Plzeňského kraje připravuje 
nové výběrové řízení. 

Hokejisté HC Plzeň 1929 
přišli o 19 bodů za zápasy,  
ve kterých nastoupili „neregis-
trovaní“ hráči Frolo a Přikryl. 
Rozhodnutí padlo 19. listopa-
du. 

Fotbalisté plzeňské Viktorky 
přezimují na čele tabulky, ale 
jen se čtyřbodovým náskokem 
na druhou Spartu. Viktoriáni 
zaváhali 19. listopadu v posled-
ním utkání s Bohemians 1905. 
Za suverénní výkon v podzimní 
části zaslouží Viktorka ale vel-
kou pochvalu od fanoušků. 

V centru Plzně roste parko-
vací dům Rychtářka. Na-
bídne 480 parkovacích míst pro  
osobní automobily a 7 stání pro 
autobusy. 

Na úřadu MO Plzeň 3 došlo  
k nutné rekonstrukci pod-
kroví. V rámci rekonstrukce 
vznikly i nové zasedací prosto-
ry. Sál s kapacitou téměř 80 lidí 
budou moci využívat zdarma  
k nekomerčním akcím také ne-
ziskové organizace a subjekty 
působící na území centrálního 
obvodu. 

Od 1. ledna 2011 přestávají 
platit řidičské průkazy vy-
dané od 1.1.1994 do 31.12. 
2000. Žádat o řidičský průkaz 
můžete na Odboru registru vo-
zidel a řidičů, Koterovská třída 
162, Plzeň- Slovany. 
Objednat termín si můžete na 
www.uradbezcekani.cz

Tradiční diskotéka Oldies but 
Goldies bude opět v Parkhotelu. 
Od roku 1979 ji pořádá Zdeněk 
Raboch. Letos bude v Plzni  
25. prosince.

Centrální obvod bude realizo-
vat veřejné zakázky pomocí 
elektronických aukcí. Systém 
schválili zastupitelé obvodu  
s platností od 1. ledna. 
„Již delší dobu jsme usi-
lovali o zavedení tohoto sys-
tému, protože nám připadá 
nejtransparentnější a defini-
tivně by měl vyvrátit jakékoliv 

spekulace o možnosti ovlivnění 
výsledků výběrových řízení. 
Naším jediným záměrem je 
realizovat investiční akce za 
co nejnižší cenu, ale zároveň 
dodržet všechny kvalitativní 
ukazatele,“ uvedl starosta Jiří 
Strobach. Podle starosty by 
obvod díky aukcím v budouc-
nu mohl ušetřit nejen finanční 

prostředky na veřejných za-
kázkách, ale i drahocenný čas, 
který musí pracovníci úřadu 
v současné době věnovat 
vysvětlováním a kontrolám, 
zda náhodou nedošlo k pochy-
bení při zadávání a vyhodno-
cování výsledků veřejných za-
kázek.

Co nového u seniorů v obvodu 

Obvod volil seniora roku 2010
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Jaké bude vedení vašeho obvodu v letech 2010-2014?
Rozhodli jste svými hlasy

15. – 16. října jste v komunál-
ních volbách rozhodovali svý-
mi hlasy o budoucím zastupi-
telstvu centrálního obvodu. 
Vítězná ODS (27,04%) podep-
sala na základě výsledků voleb 
koaliční smlouvu s ČSSD 
(25,24%). 
Dne 12. listopadu ustavující 
schůze zastupitelů zvolila nové 
vedení. Starostou byl jme- 
nován Jiří Strobach (ODS), 
místostarostou Radislav Neu- 
bauer (ČSSD) a zvoleni 
byli i ostatní členové Rady 
Městského obvodu Plzeň 3. 

Jiří Strobach  je starostou  
zvolen již podruhé. Od 
dětství žil na obvodě Plzeň 3, 
pravidelně navštěvuje občany 
a měsíc před volbami strávil 
povídáním s obyvateli v uli-
cích. Dá se říci, že centrální ob-
vod zná jako „své boty“. Co má 
Jiří Strobach v plánu v dalších  
4 letech?
  
Dlužíte něco občanům z 
minulého volebního období? 
Samozřejmě jsou věci, které se 
nedají stihnout ani za 4 roky. 
Proto jsem rád, že nám občané 

vyslovili důvěru a můžeme tak 
ve své práci pokračovat. Máme 
připravenou výstavbu domu 
pro seniory či nové mateřské 
školy.  Také máme připraveny 
projekty se stavebním povo-
lením na stavby, kde vznikne 
cca 200 nových parkovacích 
míst. Běh na dlouhou trať je 
boj proti hazardu. 

Za vašeho starostování začal 
vznikat i multifunkční areál 
u borské přehrady…
Tam už zbývají jen dílčí do-
dělávky. Po dokončení půjde 

o skvělé místo pro různé ak-
tivity občanů i pro odpočinek. 
Každý si tam najde nějakou 
zábavu. Díky koupacímu je-
zírku bude splněno i to, po 
čem obyvatelé už léta volají. 
Sice nejsme schopni za jednu 
miliardu vyčistit přehradu, ale 
o koupání lidé nepřijdou. 

Před volbami jste byl chvá-
len za příkladnou práci pro 
seniory…
To mě velmi potěšilo, je to 
určitě práce, ve které bych 
chtěl pokračovat.  

Radislav Neubauer je novým 
místostarostou obvodu. Ob-
last, kde působí, zná velmi 
dobře, protože jak sám říká,  
je „borský“. Co by chtěl ale 
pro své spoluobčany v bu-
doucnu udělat, jaké jsou jeho 
cíle? 

Nebudete mít na základě 
koaliční smlouvy s ODS 
problém s naplňováním va-
šich cílů? 
Priority na straně ČSSD i na 
straně ODS jsou hodně po- 
dobné, řekl bych téměř totožné. 

Rozhodně tedy nebudeme mít 
problém s naplňováním našich 
koaličních záměrů. 

Na co se zaměříte? 
Bezpečnost, pořádek a dop-
rava, to jsou taková 3 klíčová 
témata. 

Prozradíte nějaké konkrétní 
kroky? 
Co se týče pořádku, je to 
hlavně navýšení kontejnerů  
a odpadkových košů. V oblasti 
dopravy řešíme zprůjezdnění 
hlavních tříd a také parkování. 

Dnes je obrovský problém  
s parkováním, lidé nemají po 
práci u svých domů kde za-
parkovat. Budeme se snažit 
hledat možnosti pro navýšení 
parkovacích míst. Už tu mám 
dokonce skicu na navýšení 
parkovacích míst u Luny ze 
130 na 220. A potom pro- 
blém bezdomovců. Teď zrov-
na řeším ubytovnu v Plachého 
ulici, která se má rušit. Já ale 
myslím, že by měla zůstat. 
Největší problém je elimino-
vat bezdomovce z těch míst, 
kde lidem vadí.
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Představujeme další členy Rady Městského obvodu Plzeň 3

Ostatní členové zastupitelstva MO Plzeň 3: 
Ing. Jaromír Eisman (TOP 09), 56 let, člen komise pro dopravu a využití veřejného prostranství 
Mgr. Milan Fládr (PVP), 38 let, člen komise bezpečnosti 
Milan Hajšman (KSČM), 33 let, člen komise majetkové a finančního výboru 
Jana Hartlová (ČSSD), 38 let, členka komise SPOZ, komise bezpečnosti
Václav Hauer (ČSSD), 62 let, předseda komise pro veř. pořádek a prevenci kriminality, člen 
komise výstavby a územního plánování, živ. prostředí
Aleš Hess (ČSSD), 34 let, předseda komise volnočas. aktivit dětí a mládeže, člen kontrolního 
výboru a komise bezpečnosti 
Mgr. Zdeněk Janda (KSČM), 32 let, člen komise pro veřejný pořádek a prevenci kriminality, 
kult. výbor
Mgr. Aleš Janoušek (TOP 09), 35 let, člen komise volnočas. akt. dětí a mládeže
Ing. Stanislav Kopáček (ODS), 36 let, člen finančního výboru 
Eva Krieglsteinová (ODS), členka finančního výboru 
Roman Kříž (KSČM), 35 let, člen komise pro dopravu a využ. veřejného prostranství
Mgr. Kateřina Kýčková (ČSSD), 31 let, členka komise volnočas. aktivit dětí a mládeže, 
finanční výbor
Mgr. Radim Lisenko (ČSSD), 37 let, člen kontrolního výboru, majetkové komise, 
komise výstavby a územního plánování
Matoušová Helena (ODS), 50 let, členka komise regulační a finančního výboru 
Ing. Pavel Podaný (TOP 09), 31 let, člen kontrolního výboru a finančního výboru 
Ing. Pavel Stelzer (PA), 60 let, člen komise bezpečnosti
Mgr. Eva Šafránková (TOP 09), 31 let, členka kulturního výboru
Mgr. Radoslav Škarda (TOP 09), 31 let, předseda kontrolního výboru, člen komise bezpečnosti
Milan Šupík (ČSSD), 46 let, člen majetkové komise, komise bezpečnosti a kulturního výboru
Miloslav Švantner (KSČM), 63 let, člen kontrolního výboru, komise pro volnočas. 
aktivit dětí a mládeže
Mgr. Ivan Tafat (ODS), 27 let, člen kontrolního výboru, komise pro volnočasové aktivit 
dětí a mládeže 
Ing. Jiří Trhlík (PVP), 49 let, člen komise životního prostředí a finanční výbor 
Mgr. Veronika Zettlová (ODS), 28 let, předsedkyně finančního výboru a členka komise 
životního prostředí, komise bezpečnosti a kulturního výboru 
Mgr. Ondřej Ženíšek (TOP 09), 34 let, člen kontrolního výboru 

Ing. Petr Baloun (ODS)

33 let 
Doposud: jednatel obchodní 
společnosti
RMO 3: předseda komise životního 
prostředí, člen komise výstavby 
a územního plánování

MUDr. et Ing. Veronika 
Nová Jilichová (ODS) 

34 let 
Doposud: dětská lékařka
RMO 3: předsedkyně komise 
výstavby a územního plánování, 
členka komise bezpečnosti 

Petr Kastner (ODS) 

57 let 
Doposud: technik
RMO 3: předseda komise 
bezpečnosti, člen komise investic a 
údržby, člen majetkové komise, člen 
kulturního výboru

JUDr. Karel Paleček (ODS) 

33 let 
Doposud: právník
RMO 3: předseda majetkové komise 
a člen komise bezpečnosti a kontrol-
ního výboru 

Ing. Pavel Kotas (ČSSD)

29 let 
Doposud: zástupce vedoucího SKS 
RMO 3: člen kontrolního výboru 
a komise investic a údržby 

Mgr. Robert Kaše (ČSSD)

42 let 
Doposud: advokát 
RMO 3: člen majetkové komise 
a finančního výboru 

Stanislav Tyšer (ČSSD)

54 let 
Doposud: referent investic Krajského 
úřadu Plzeňského kraje,
RMO 3: předseda kulturního výboru, 
člen finančního výboru, předseda 
regulační komise

Zastupitelstvo má celkem 
33 členů: 
10 ODS, 
10 ČSSD, 
6 TOP 09, 
4 KSČM, 
2 PVP (Pravá volba pro Plzeň) 
a 1 PA (Plzeňská aliance). 

Zastupitelstvo má výbory: 
kontrolní (TOP09), 
finanční (ODS), 
kulturní (ČSSD), 
každý má 11 členů. 

Předsedou kontrolního výboru, který 
připadá tradičně největší opoziční 
straně se stal Radoslav Škarda. Je 
rodilý Plzeňan a žije zde celý svůj 
život. V dětství žil v blízkosti náměstí 
Republiky a do centra krajské metro-
pole se vrátil před sedmi lety.

Můžete nám prozradit Vaše prio-
rity?
Mé priority jsou ve dvou rovinách. 
První z nich vyplývá z funkce 
předsedy kontrolního výboru, který 

sleduje práci Rady a zastupitelstva  
a dodržování právních předpisů dal-
šími orgány obvodu. Zároveň je ale 
mým úkolem prosazení našeho pro-
gramu a být tvrdou konstruktivní 
opozicí. 

Z opozičních lavic je však těžké 
něco prosazovat...
Problémy, se kterými se obvod potýká, 
jsou jednotlivými stranami řešeny 
různým způsobem. Budeme proto na-
vrhovat a jednat o námi navrženém 
řešení. Otevřenost a dialog jsou, podle 
mého názoru, nástroje k úspěšnému 
prosazení části priorit TOP 09.

Můžete být konkrétnější?
Velkým úkolem bude boj proti ha- 
zardu, který úzce souvisí s bezpečností. 
Dalším tématem, které bych rád 
otevřel, je navýšení počtu kontejnerů 
na separovaný odpad. Nezapomínám 
ani na průhlednost výběrových řízení 
a otevřenost úřadu. Jako předseda 
kontrolního výboru vyhradím dva dny 
v měsíci, během kterých budu osobně 
přijímat podněty od občanů. Termíny 
budou zveřejněny v dalším čísle  
Trojky.
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Dýchají staročeskou atmos-
férou a kromě klasiky nabízí 
také speciality, takové jsou 
trhy v centru Plzně. Lidé 
je vyhledávají stále častěji. 

Letos už se jich v Plzni na 
náměstí uskutečnilo několik, 
Josefovské, Velikonoční, Va-

lentýnské, Havelské, Svatová-
clavské atd. Při posledních 
Martinských se dokonce na 
náměstí připravovala voňavá 
svatomartinská husa se zelím 

a karlovarským knedlíkem. 
Nechybělo tradiční svatomar-
tinské víno.

Až do 23. prosince bude na 
náměstí vonět svařák 

Právě v těchto dnech probíhají 
největší trhy na náměstí Re-
publiky. V čase adventním 
to tu opět voní svařákem  
a skořicí a děti se nechtějí 
odtrhnout od krmení oveček  
a oslíka pod katedrálou svatého 
Bartoloměje. V dřevěných 
stáncích nabízí rukodělné 
výrobky, vánoční ozdoby, ad-
ventní věnce, dřevěné hračky  

i staročeský trdelník. Všichni 
tu obdivují živý betlém. 
Nechybí svařák, klobásy a dal-
ší občerstvení. Vánoční trhy 
budou v centru Plzně až do  
23. prosince.

Lákají také farmáři   
 
Nedaleko plzeňského náměstí 
u Mlýnské strouhy se letos 
uskutečnilo také několik 
Farmářských trhů. Tady se 
prodává vše od místních 
výrobců. Farmáři z Plzně 
a okolí sem přiváží čerstvé 
ovoce, zeleninu a potraviny, 
ale i další produkty nesoucí 
například titul místního ori-
ginálního výrobku. Na mléko 
ze speciálního automatu, 
žampiony z Kaznějova, pala-
činky s medoládou i pečivo 

tu lidé obvykle stojí dlouhé 
fronty. 

Obvod trhy podporuje

„Jsme rádi, že trhy v centru 
získávají na popularitě,“ říká 
místostarosta Radislav Neu-
bauer a dodává: „Snažíme se 
všechny tyto aktivity jako trhy 
podporovat. Je důležité opět 
přilákat lidi do centra města, 
na tradiční místa. K vyšší 
návštěvnosti přispívá také stále 
vzrůstající kvalita trhů. Ta se 
v posledních letech rozhodně 
zvýšila,“ potvrzuje místo-
starosta s tím, že velkou roli 
hrají jednotné dřevěné stánky, 
nabízené produkty i celá řada 
doprovodných programů.   

Trhy v centru Plzně jsou stále oblíbenější 

Mlýnská strouha se stala parkem roku 2010  
Kousek krásné a čisté přírody 
přinesla do centra Plzně re-
vitalizace Mlýnské strouhy. 
Kachny v jezírku, udržovaný 
trávník, stromy i květiny lákají 
od června Plzeňany k procház-
kám. Tohoto nádherného místa 
v plzeňském centru si všimla 

také porota Svazu zakládání 
a údržby zeleně a Mlýnská 
strouha získala ocenění Park 
roku 2010. Konkurencí Plzni 
byla například Bylinková 
zahrada ve Valticích nebo 
zámecká zahrada v Jičíně. 
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 Obyvatelé centrálního ob-
vodu Plzeň 3 jsou už několik 
let zvyklí na tak zvané svo-
zové soboty. Každou první 
sobotu v měsíci jsou na se-
dmnácti místech obvodu 
umístěny také velkokapacitní 
kontejnery, kam mohou lidé 
zdarma odložit odpad. Svo-
zové soboty budou pokračovat  
i v roce 2011. Jen v lednu ne-
budou kontejnery přistaveny 
první sváteční sobotu, ale až 
druhou, tedy 8. ledna.  „Jedním 
z důvodů, proč obvod tuto akci 
organizuje, je snaha zamezit 
černým skládkám. Lidé totiž 
často u kontejnerů odkládají 
odpad, který se do nich ne- 
vejde, například staré sedačky 
nebo skříně,“ upřesňuje sta-
rosta Jiří Strobach. 

Vánoční stromečky nechte  
u popelnic 
Stromky budou svážet úk-
lidové firmy během ledna do 
Plzeňské teplárenské, kde bu-
dou ekologicky zlikvidovány 
a energeticky zužitkovány. Po 
zkušenostech z minulých let 
centrální obvod počítá, že tím-
to způsobem uklidí až patnáct 
tun vánočních stromků.  
Úklid vánočních stromků, 
které jsou odloženy u popel-
nic, je výjimkou a nadstan-
dardní službou pro občany.  
Pro ostatní odpad platí 
běžná pravidla pro nakládání  
s komunálním a ostatním od-
padem. Podle platného záko-
na je proto uložení odpadu 
mimo vyznačené místo možno 
považovat za založení černé 
skládky. 

Zbavte se zdarma odpadu 
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V lednu pokračují svozové soboty

Svozová místa:

01) Doudlevce, Zelená ulice
02) Bory, Heyrovského ulice – bývalý sběrný dvůr
03) Bory, Boettingerova x Klatovská – u parkoviště
04) Klatovská – odbočka do ulice V Lukách (směr Litice)
05) Výsluní, křižovatka cest za Tyršovým mostem
06) Přední Skvrňany – Křimická x Malesická 
       x Na Dlouhých záhonech
07) Skvrňany – slepá ulice pod internáty - Lábkova
08) Skvrňany – Pecháčkova x Waltrova - u garáží
09) Přední Skvrňany – Jakuba Škardy
10) Zátiší – Kreuzmannova ulice (za Onem)
11) Nová Hospoda – K Merfánům
12) Přeštická ulice – nad zimním stadionem
13) Purkyňova x Resslova – u viaduktu
14) Pařížská ulice – u garáží
15) Roh Korandova x Plachého (liché měsíce), 
       roh Skrétova – Plachého u lékárny (sudé měsíce)
16) Roh Kardinála Berana - Bendova
17) Pallova ulice – parkoviště u domu dětí

Přehled dopravních uzavírek v obvodě:

Truhlářská  do 15.6.2011 - výstavba parkovacího domu “Rychtářka”
Jagellonská  do 20.12.2010 - celoplošná rekonstrukce
Puškinova  do 31.12.2010 - výstavba  víceúčelového objektu
Skupova  do 31.7.2011- celoplošná rekonstrukce
část kruhového objezdu Budilova - Puškinova - 18-19.12.2010 výstavba víceúčelového objektu

Úřední hodiny o vánočních 
svátcích a na Silvestra 

20.12. 8:00-12:00, 13:00-17:00
21.12. 8:00-14:30
22.12. 8:00-12:00, 13:00-17:00
23.12. 8:00-14:00
27.12. 8:00-12:00, 13:00-17:00
28.12. 8:00-14:30
29.12. 8:00-12:00, 13:00-17:00
30.12. 8:00-14:00
31.12. 8:00-12:00
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2. základní školu v Plzni na 
Borech ve Schwarzově ulici 
navštěvuje přes 500 dětí. 
Jen v letošním roce v září 
škola přijala další 3 třídy 
prvňáčků, to je přes 80 dětí.  
Také k tomu napomohla 
modernizace a výstavba, 
kterou škola za poslední rok 
prošla.

“Začali jsme o prázdninách 
roku 2009, rozšířili jsme školu 
o půdní vestavbu, infocentrum 
a jeden cvičný byt. Nahoře 
jsou dvě kmenové třídy, 
učebna jazyků, učebna výt-
varné výchovy a víceúčelový 
sálek, který bude sloužit pro 
hudební, ale i pohybovou vý-
chovu,” vysvětlila ředitelka 
školy Jaroslava Kuklová.

Rekonstrukce přišla na 38 mi-
lionů korun. “Společně s fondy 

EU nám pomohl školu opravit 
zřizovatel, magistrát Města 
Plzně,” uvedla ředitelka. 

S novými prostory jsou 
spokojeni žáci i učitelé.

“Celkový projekt je pěkný, 
je tu i výtah pro vozíčkáře,” 
pochvaluje si třináctiletý Jan 
Bergl a spolužáci souhlasně 
přikyvují. V nových pros-
torech je jazyková učebna plná 
moderní techniky. Tu využívá 
také třída učitelky Králové. 
“Samozřejmě, že jsem spoko-
jená s prostory, za prvé jsou 
hezké, příjemně se tu učí a jsou 
´narvané´audiovizuální tech-
nikou, kterou velmi využijeme. 
Je to enormní pokrok,” říká 
Radka Králová. 

V přístavbě se našlo místo také 
pro výtvarnou učebnu. Kromě 
hrnčířských kruhů, disponuje 

pecí. “Konečně máme svoji 
vlastní speciální učebnu,” 
usmívá se štastně učitelka 
češtiny a výtvarné výchovy 
Larisa Maříková. Dětem to 
přinese nejen komfort, ale 
hlavně nové možnosti výuky.

Prostor se našel i pro 2 kme-
nové třídy, pedagogicko-psy-

chologickou poradnu, šatny, 
infocentrum a cvičný byt. Spe-
cialitou školy je pak nově vy-
budované infocentrum. “Bude 
sloužit pro naše děti, mohou 
tu získat jakékoliv informace. 
Bude to místnost naplněná 
všemi možnými pomůckami, 
knihami, materiály, jsou tam 
kopírky, počítače,” vyjme-
novává ředitelka Jaroslava 
Kuklová.
Pedagogicko-psychologická 
poradna je další nadstan- 
dardní službou pro žáky  
a jejich rodiče. “Tady bude 
prováděná nápravná péče pro 
žáky naší školy,” svěřuje se 
ředitelka. 

Základní škola ve Schwarzově ulici má moderní půdní vestavbu 

Čtyřicetiny oslavila 25. 
listopadu borská škola 
„Růžovka“. 26. Základní 
škole gratuloval starosta 
Jiří Strobach a bývalý žák, 
ministr spravedlnosti, Jiří 
Pospíšil. 

Do mateřských škol v centrál-
ním obvodu v letošním roce 
chodí téměř patnáct set dětí. 
Kapacita se za poslední 4 roky 
zvýšila o 350 míst. 

Jednou z nejstarších 
mateřských škol v obvodu je 
„Máneska“. Ta letos oslavila 
šedesátiny. 

1. září 2010 byla otevřena nová 
třída v 70. MŠ ve Waltrově 
ulici. Další novou třídu právě 
obvod buduje na odloučeném 
pracovišti v 63. MŠ v ulici 
Karla Steinera. 

55. MŠ v Mandlově ulici je 
kompletně zateplena, obvod 
letos do stavebních prací 
investoval na tři miliony ko-
run.

33. základní škola v ulici Te-
rezie Brzkové má speciální 
sportovní třídy a spolupracu-
je se sportovními oddíly FC 
Viktoria Plzeň, SK Kerio 
Plzeň a Slavia VŠ.

Při 15. základní škole  
v plzeňských Skvrňanech 
pracují tři pěvecké dětské 
sbory Berušky, Sluníčka  
a Mariella. 

Co možná o školách  
v obvodu nevíte…
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Vzhledem k tomu, že naše společnost Plzeňské služby - správa nemovitostí s.r.o. rozšiřuje svoji kapacitu, rozhodli jsme se přemístit 
naši pobočku do vhodnějšího objektu v Plzni - Doubravce. Nové sídlo pobočky bude pro naše partnery zároveň snáze dostupné: 
výhodné spojení MHD zajišťují linky 13,16, 29 a 30, v blízkosti budovy je dobrá možnost parkování vozidel.
Z původního sídla v Sousedské ulici 5 se naše pobočka začátkem prosince 2010 stěhuje na adresu V Malé Doubravce 30,  
Doubravka – viz orientační plánek. 

Otevíráme od pondělí 13. 12. 2010. 

Při správě nemovitosti za 110 Kč měsíčně (bez DPH) za jednotku zajišťujeme následující služby: vedení podvojného účetnictví, 
pasportů nemovitosti, evidence vlastníků, zajištění provozu společných prostor včetně pravidelných revizí. Veškeré naše služby 
jsme schopni se Společenstvími řešit i tzv. „ NA DÁLKU“, což znamená pomocí internetu.

Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o. od prosince 2010 v Doubravce na nové adrese

Nová adresa:
V Malé Doubravce 30, 
Plzeň–Doubravka

Telefon:
referentky SVJ:  377 263 650
účetní SVJ :         377 263 171

Uřední hodiny: 
pondělí 07:00–12:00 hodin
 13:00–18:00 hodin
středa 07:00–12:00 hodin
 13:00–17:00 hodin

Pro zástupce výborů SVJ v mimořádných případech a po 
předchozí domluvě:  úterý, čtvrtek 7:00 –14:00 hodin

Ed. Beneše 23 
Plze – Bory 

Bezplatná telefonní linka 24h 800 505 505 

  

+ foto nového sídla s oznaením. Popisek: Nové sídlo Plzeských služeb – správy nemovitostí 
s.r.o. . 

+ orientaní plán 

Sousedská 5     V Malé Doubravce 30     Pošta 12

Lidl

SAD

Pobočky:
Ed. Beneše 23
Plzeň–Bory
tel. 605 886 688
Bezplatná telefonní linka 24h - 800 505 505

Pecháčkova 8
Plzeň–Skvrňany
Po předchozí domluvě na tel.
377 263 650, středa 16:00–18:00

Nové sídlo Plzeňských služeb–správy nemovitostí s.r.o.
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Krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 
Vám přeje MO Plzeň 3 

Jak manipulovat se zábavní 
pyrotechnikou radí hasiči. 
„Samozřejmostí by mělo být,  
že jde o pyrotechniku, která 
byla uvedena legálně do oběhu 
a je k ní při nákupu přiložen 
návod v češtině, který obsahuje 
i informace, jak pyrotechniku 
bezpečně skladovat,“ říká Ale-
na Marešová, tisková mluvčí 
krajského hasičského sboru  
a upozorňuje, že rozhodně 
by pyrotechnika neměla být  
v blízkosti, kamen, krbů nebo 
svíček. Se zábavní pyrotech-
nikou by mělo být manipu-
lováno na volném prostran-
ství v dostatečné vzdálenosti 
od dalších objektů. „Zásadně 
varujeme před tím, aby byla 

pyrotechnika zasazena do 
skleněných lahví, protože 
právě tyto experimenty mo-
hou způsobit velmi vážná 
zranění,“ upozorňuje Alena 
Marešová. „S pyrotechnikou 
by neměly vůbec manipu-
lovat děti, měla by být vždy 
umístěna mimo jejich dosah,  
a rodiče by děti měli poučit, 
aby nikdy nesbíraly použitou 
nebo nevybuchlou pyrotech-
niku,“ zdůrazňuje mluvčí  
a přidává další radu: „Py-
rotechniku, která už selhala 
nikdy neodpalujte znova, 
ale bezpečně ji zlikvidujte 
například tím, že ji polijete vo-
dou nebo zakopete do země.“ 

Proměny obvodu
kasárna u zimního stadionu

Rady, jak používat 
pyrotechniku 
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