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Vážení občané, 
zdravím Vás poprvé v novém 
roce 2011. Jaký bude?

Nedávno jsem někde četl, 
že určitě dobrý, protože 
jsme se ho dožili. Zní to sice 
trochu pesimisticky, ale je 
přece pravda, že zdraví je to 
nejdůležitější. Proto Vám ho 
přeji co nejvíce. A k tomu se 
Vám pokusíme život v cen-
trálním obvodu co nejvíce 
zpříjemnit. 

V letošním roce chystáme 
opět mnoho projektů.

O některých z nich se dočtete 
už v tomto prvním čísle 
zpravodaje obvodu. Trojka 
přináší obsáhlý rozhovor  
o novém areálu, který se 
buduje u borské přehrady 
nebo informace o rekon-
strukcích, které nás čekají. 
Dočtete se i o úklidu sněhu, 
který se nás už tolik natrápil, 
najdete v ní přehled trhů  
na celý rok 2011. 
Ať už Vás zaujme cokoliv, 
přeji Vám příjemné čtení! 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

ÚNOR 2011 20. ročník
www.plzen3.eu, telefon: 378 036 496

číslo 1

Řady Plzeňanů na odpoled-
ních a víkendových procház-
kách zvědavě obhlíží nově 
vybudovaný areál. Vyrostl 
na ploše pěti hektarů 
u vodní nádrže České údolí. 
Z prvních reakcí obyvatel 
Plzně je patrný velký zájem 
a obdiv k dílu, které zde bylo 
postaveno za necelý rok. 

A jak nápad na vybudování  
Multifunkčního sportovního 
a rekreačního areálu na 
Borech vznikl?
Zeptali jsme se na vedení 
Městského obvodu Plzeň 3 
starosty Jiřího Strobacha 
a místostarosty Radislava 
Neubauera. 

V největším plzeňském ob-
vodu dosud tak velké 
sportoviště chybělo. Proto 
jsme našim obyvatelům  
i ostatním Plzeňanům chtěli 
otevřít místo, kde by si mohli 
odpočinout i zasportovat.  
Nezastíráme, že jsme se in-
spirovali úspěšným plzeň-
ským Škoda sport parkem na 
Slovanech. Díky významnému 
příspěvku města a spolu-
práci s útvarem technického 

náměstka Ing. Petra Runda 
jsme pak mohli celý projekt pro 
Plzeňany realizovat ve větším 
rozsahu. Vybírali jsme ze tří 
lokalit tu nejvhodnější. Rozvo-
jové území u přehradní nádrže 
na Borech bylo územním 
plánem a dalšími koncepčními 
materiály města dlouhodobě 
určeno jako vhodné k rekreaci 
a volnočasovým aktivitám, 
a proto areál vznikl právě 
tam, prozradil Jiří Strobach. 

Kdy bude areál zpřístupněn 
veřejnosti?

Stavba jednotlivých prvků již 
byla dokončena na podzim 
loňského roku a než napadl 
sníh, stačili jsme ještě dokon-
čit některé terénní úpravy. 
Předpokládáme, že zbylé 
úpravy budou provedeny 
na přelomu března a dub-
na. Celý areál bychom rádi 
veřejnosti otevřeli ve druhé 
polovině dubna. Nejvíce ale 
bude záležet na počasí, vždyť 
v loňském roce byl sníh ještě 
v březnu a na konci listopadu 
už napadl nový, říká starosta.

Pokračování na str. 6

Celkem 2 miliony korun 
rozdělí v letošním roce na do-
tacích Městský obvod Plzeň 
3. Žádosti o granty už přijímá 
Finanční výbor. 

„Žádosti přijímáme pouze do 
15. března. Dotace jsou určeny 
pro organizace z nezisko-
vého sektoru. Žádat mohou 
např. seniorské organizace, 
pořadatelé kulturních akcí, 
organizátoři volnočasových 
aktivit dětí a mládeže a další 
nejrůznější zájmové organi-
zace,“ upřesňuje Mgr. Vero-

nika Zettlová, předsedkyně 
Finančního výboru. Ter-
míny ostatních dotačních 
programů budou ještě schva-
lovat zastupitelé.

„Vypsány budou dotační 
programy v oblasti kul-
tury, prevence kriminality 
a volnočasových aktivit. Ter-
míny pro příjem žádostí kul-
turního výboru budou schva-
lovat zastupitelé 22. února 
a ihned je zveřejníme na 
našem webu,“ doplňuje staro-
sta Jiří Strobach.

Informace o všech dotačních pro-
gramech jsou postupně zveřej- 
ňovány na internetových strán-
kách obvodu www.plzen3.eu.

Zájemci si mohou aktuální 
formulář vytisknout z we-
bových stránek nebo si ho 
vyzvednout na úřadě. Žádosti 
na oficiálním formuláři přijímá 
podatelna Úřadu Městského 
obvodu Plzeň 3 v sadech 
Pětatřicátníků 7, 9, nebo ho lze 
poslat poštou.  

Multifunkční sportovní a rekreační areál na Borech

Granty a dotace v roce 2011
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Prosincová návštěva Vatikánu 
byla mimořádnou a jedinečnou 
příležitostí ke zviditelnění 
našeho města. Účast na gene-
rální audienci u papeže 
Benedikta XVI. se dotkla svým 
způsobem všech Plzeňanů, 
protože požehnání, které Svatý 
otec udělil členům delegace, 
zprostředkovaně patřilo také 
jim. Podle primátora Martina 
Baxy bylo silným okamžikem 

nejen setkání s papežem, ale 
také položení květin a krátké 
zastavení se u hrobu kardinála 
Josefa Berana, plzeňského 
rodáka, který byl rozhod-
ným obhájcem občanských 
a náboženských svobod. Svá 
studentská léta prožil v domě 
v Křížkově ulici na Roudné, kde 
je umístěna pamětní deska.

Revitalizace vnitrobloků, parkové úpravy, nová parkovací místa
Obvod bude v roce 2011 opět investovat do rekonstrukcí 

Jedna z dokončených investičních akcí 2010 byla nová in-line dráha ve Skvrňanech.

Také letos bude Městský  
obvod Plzeň 3 investovat 
nemalé finanční prostředky 
do oprav ulic, stavebních 
prací a úprav. Jak velké 
investice obvod plánuje  
a které konkrétně, prozradil 
starosta MO Plzeň 3 Jiří 
Strobach.  

Zastupitelé schválili na svém 
prosincovém zasedání téměř 
20 investičních akcí. V roce 
2011 obvod plánuje inves-
tice za 36 milionů korun, a to  
do staveb a úprav, uvádí Jiří 
Strobach.

Začne velké množství re-
konstrukcí vnitrobloků, 
a to zejména na Borech,   
do města se tak dostane 
více zeleně, rekonstruována  
budou parkoviště.

Mezi největší investiční akce, 

které plánujeme, patří rekon-
strukce vnitrobloků na Borech 
v ulicích Skupova, Šimerova  
a Luďka Pika. Ve vnitroblocích 
budou opraveny komunikace, 
rekonstruována parkoviště, 
veřejná osvětlení a proběhnou 
parkové úpravy. 

Podle starosty obvodu se 
na revitalizaci vnitrobloků 
pracuje systematicky již 
několik let. V loňském roce 
byl například dokončen 
vnitroblok u Alberta na 
Skvrňanech, který si lidé 
velmi chválí. Pokračovat 
v roce 2011 mají stavební práce 
i v Radobyčicích. 

V celkové rekonstrukci ulic 
v Radobyčicích budeme pokra-
čovat. Na řadě jsou ulice V Pod-
hájí, Chatová a Nad Úhlavou 
a také Radobyčická náves. 
Celkem půjde o investici 
přesahující 18 milionů korun. 

Úpravami projdou parko-
viště u základních škol  
v ulicích Terezie Brzkové, 
v ulici Nade Mží nebo  
v Brožíkově ulici. Pokračovat 
se bude v budování stezek 
pro cyklisty. 

Připravují se cyklostezky  
v Domažlické, Vejprnické  
a Borské ulici. Obvod plá-
nuje výstavbu nových hřišť  
v areálu hasičské zbrojnice  
ve Skvrňanech a také ve vni-
trobloku v Plachého ulici.

Plakety za odběry krve jsou předányPapež přijal delegaci z Plzně 
Bronzové  medaile MUDr. 
Jana Jánského udělované 
za deset bezpříspěvkových 
odběrů krve předal ve středu  
8. prosince 2010 dobrovol-
ným dárcům z centrálního 
plzeňského obvodu místo-
starosta Radislav Neubauer  
a ředitelka Oblastního spolku 
Českého Červeného kříže 
Plzeň-město paní Svatava 
Slavíková. Slavnostní akt 
doprovodil hrou na varhany 
Miloš Chaloupka. Ocenění 

obdrželo jedenáct dárců 
krve. Centrální obvod Plzeň 
3 spolu s Oblastním spolkem 
Českého Červeného kříže 
Plzeň - město organizuje 
setkání s dobrovolnými dárci 
krve dvakrát ročně. Kromě 
bronzové Jánského plake-
ty je pro hosty připraveno  
i malé pohoštění a květiny. 
„Je to naše poděkování 
těm, kteří nezištně myslí 
i na ostatní,” poznamenává 
Radislav Neubauer.
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Loni se narodilo nejvíce Elišek a Honzíků
Ellu na matrice zapsala i legenda Formule 1

Přes čtyři tisíce dětí se 
narodilo v loňském roce  
v Plzni a bylo zapsáno na 
matriku Městského obvodu 
Plzeň 3. 

„Matrika na našem úřadu 
slouží pro všechny děti, které 
se narodí v Plzni. Nemusí 
mít ani bydliště v krajské 
metropoli, jen přišly na svět  
v jedné z plzeňských porod-
nic,“ upřesňuje starosta Jiří 
Strobach. 

Plzeňská matrika vede také 
statistiky o nejoblíbenějších 
jménech. Tím nejžádanějším  
chlapeckým jménem je již 

několik let Honzík, mezi 
holčičkami nově kralu-
je Eliška. Ta předstihla   
po několika letech Terezku. 

Malou Elišku má i Mika 
Häkkinen

Nejslavnější holčičkou zap-
sanou na plzeňské matrice je  
v roce 2010 určitě dcera legen-
dárního jezdce Formule 1 Mika 
Häkkinena. I ona se vlastně 
jmenuje Eliška, jen má mezi-
národní podobu tohoto jmé-
na – Ella. Na svět ji přivedla  
na konci listopadu Häkkine-
nova přítelkyně pocházející  
z Plzeňského kraje. 

Děti se rodí nesezdaným 
párům

Celých 41 procent dětí  
v Plzni se loni narodilo 
rodičům, kteří nejsou manželé. 
Matrika těmto párům vychází 
vstříc a dítě se už v porodnici 
může jmenovat po tatínkovi.

„Takový pár se musí na 
matriku dostavit ještě před 
porodem. Oba rodiče musí mít 
rodné listy a občanské průkazy. 
Obdrží potvrzení pro porod-
nici, a pak už může rodný list 
u nás vyzvednout i tatínek,“ 
dodává Jiří Strobach.

Starosta Jiří Strobach uvítal na úřadě vzácnou návštěvu. Legendární jezdec Formule 1 Mika Häkkinen přišel na úřad  
s přítelkyní Markétou Kromatovou zapsat svoji dceru Ellu na matriku. 

Statistika plzeňské matriky

Narozené děti 
rok 2009: 4 220 
2 172 chlapců a 2 048 dívek
rok 2010: 4 183
2 139 chlapců a 2 044 dívek

Sňatky: 
rok 2009: 694
rok 2010: 698 

Registrované partnerství:
9 (z toho 2 ženské páry)

Nejčastější jména roku 2010
Eliška - 105      Jan - 142
Tereza - 98       Jakub - 126 
Anna - 87         Tomáš - 101

Oblíbená jména v minulosti:
2004 
Jan, Tomáš, Lukáš   
Tereza, Kateřina, Adéla
2005
Jan, Jakub, Lukáš   
Tereza, Nikola, Natálie
2006 
Jan, Jakub, Matěj  
Tereza, Kateřina, Eliška
2007
Jan, Jakub, Tomáš     
Tereza, Adéla, Natálie
2008
Jan, Jakub, Tomáš     
Tereza, Natálie, Eliška
2009
Jan, Jakub, Tomáš        
Tereza, Eliška, Anna

Setkání zástupců Plzeňské 
krajské rady dětí a mládeže 
s místostarostou centrálního 
obvodu Radislavem Neubau-
erem  proběhlo 20.  prosince 
loňského roku.  

V živé téměř dvouhodinové 
diskusi nazvané “Setkání 
u kulatého stolu“ přiblížil 
místostarosta účastníkům 
debaty práci státní správy  

a samosprávy. Padlo i velké 
množství otázek a celá řada 
podnětů. „Je pro nás priori-
tou se setkávat s mladými, vys-
lechnout jejich názory na život  
ve městě a také problémy, 
které je trápí. Z diskuse s nimi 
pak vznikají podněty, které 
mohou obohatit obě dvě 
strany,“ říká místostarosta 
Radislav Neubauer.  

Mládež debatovala s místostarostou u kulatého stolu
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Plné náměstí Republiky a tisíce 
Plzeňanů, tak to vypadalo pos-
lední prosincovou noc v centru 
Plzně. Plzeňané tu společně 
slavili příchod roku 2011. 
Připít si s nimi přišel tradičně 
i starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach. „Je tu úžasná at-
mosféra,” pochvaloval si pan 
starosta ještě před půlnočním 
přípitkem. Na samotnou půlnoc 
pak dorazily další stovky lidí 
slavící v okolních restauracích 
u náměstí nebo lidé, kteří  

Plzeňané vítali rok 2011

“Vánoční gulášovka” měla úspěch
100 litrů vánoční gulášové 
polévky servírovali starosta  
a představitelé obvodu. 
Již tradiční akce s názvem 
Vánoční  gulášovka proběhla 
na náměstí Republiky v Plzni 
před vánočními svátky. 
Polévku podával ve středu 
22. prosince sám starosta 
Jiří Strobach, radní a zas-
tupitelé. „Gulášovka je tako-
vým tradičním dárkem před 

Vánocemi pro obyvatele ob-
vodu. Jsme rádi, že si lidé 
najdou chvilku a zastaví se 
v předvánočním shonu. Pro 
nás jsou tato osobní setkání 
velmi důležitá, dozvídáme se 
tak o problémech i radostech 
našich občanů,“ vysvětluje 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Stro-
bach. O gulášovou polévku 
byl velký zájem a také letos 
moc chutnala.

Starosta Jiří Strobach a moderátor Jirka Pelnář si o půlnoci připili 
společně s několika tisíci občany na plzeňském náměstí Republiky

U příležitosti vánočních svátků 
zavítal  16.  prosince  místosta-
rosta Radislav Neubauer mezi 
seniory do Městského ústavu 
sociálních služeb. Jménem ob-
vodu jim popřál šťastné Vánoce  
a zdraví v novém roce a předal 
drobný dárek. „Je naší povin-
ností, ale i radostí navštěvovat 
seniory v našem obvodu 
a ukázat jim, že právě v těchto 
svátečních dnech na ně mys-
líme,” uvedl místostarosta 
Radislav Neubauer.

Seniory z MÚSS potěšila předvánoční návštěva

Starosta Jiří Strobach (vlevo) a místostarosta Radislav Neubauer 
servírují na náměstí gulášovou polévku. 

Kašpar, Melichar a Baltazar vybírali na charitu
Tradiční Tříkrálová sbírka 
probíhala v Plzni. 

Tři koledníci přišli také  
do budovy Úřadu MO Plzeň 3.  
V úterý 4. ledna tu obešli 
většinu kanceláří a nevynechali 
ani pracovnu starosty. Sbírku 
organizovala v Plzni už po-
jedenácté Diecézní charita 
Plzeň. Vybrané finance pu-
tují na Domov svatého Aloise 

a na podporu aktivit pro 
sociálně slabé a mládež.

do té doby byli doma. 
V průběhu silvestrovské 
oslavy hrál DJ Jirka Pelnář 
a skupina Sifon. Oslavu 
zakončil tradiční ohňostroj. 
„Jsme rádi, že se nám také 
letos za přispění sponzorů 
podařilo silvestrovskou osla-
vu v centru Plzně uspořádat,” 
uvedl starosta Jiří Strobach. 
Podle starosty je ze strany 
lidí o akci velký zájem,  
o čem svědčí i masová účast 
akce.
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Veteráni byli potěšení, popřál jim také starosta

Kdy se odpad se odváží?
 
Plasty a nápojové kartony 
jsou vyváženy třikrát týdně 
(pondělí, středa, pátek). 

Svoz papíru probíhá v pondělí 
a ve čtvrtek, svoz skla v úterý. 

Nově obvod zajistil hnědé kon-
tejnery na bioodpad (odvoz 
probíhá 1x týdně). 

Měsíčně obvod vyveze: 
- 83 tun papíru  
- 40 tun plastu 
- 40 tun skla
- 1 tunu nápojových kartonů
- 2x týdně jsou uklízené černé 
skládky v ulicích (odstraněno 
je až 7 tun odpadu z černých 
skládek)

Také letos si ve vánočním shonu před svátky našel starosta MO Plzeň 3 čas na návštěvu válečných 
veteránů a předal jim vánoční dárky. 23. prosince navštívil Jiří Strobach paní Taťjanu Procházkovou 
a pana Vladislava Klečku, členy organizace Československé obce legionářské. Oba veterány osobní 
blahopřání od pana starosty velmi potěšilo. 

Nejvíce odpadu lidé 
vyprodukují právě
o vánočních svátcích

Nejhorší situace nastává 
tradičně mezi Vánocemi  
a Silvestrem.
„V tomto povánočním týdnu 
se odpad hromadí i mimo 
kontejnery a popelnice. Proto  
v tomto období úklid odpadu 
navyšujeme,“ vysvětluje 
starosta Jiří Strobach. Cen-
trální obvod se snažil tímto 
zabezpečením zamezit také 
černým skládkám. Desítky 
tun odpadu tak zmizely z ulic 
už během pondělí 27. a úterý 
28. prosince. 

Vánoční stromy končily 
u popelnic

MO Plzeň 3 vyšel i letos 
vstříc obyvatelům a postaral 
se o úklid vánočních stromků. 
Ty mohli občané nechat ležet 
u popelnic. Obvod zajistil 
úklidovou firmu, která strom-
ky svážela do Plzeňské teplá-
renské. Tam jsou stromky 
ekologicky l ikvidovány  
a energeticky zužitkovány. 
„V letošním roce bylo takto 
zlikvidováno 45 tun stromků,“  
upřesnil   místostarosta Radis-
lav Neubauer. 

Po vánočních svátcích likvidoval obvod tuny odpadků

Divadelní lístky
pro seniory

Jedenkrát měsíčně nabízí obvod 
seniorům vstupenky do divadla za 
zvýhodněné ceny. Prodej probíhá  
v budově ÚMO Plzeň 3, 1. patro, 
kancelář č. 19, vždy od 8 hodin.

Termíny prodeje vstupenek: 

28.2.
30.3.
27.4.
30.5.
31.8.
28.9.
31.10.
30.11.
28.12.
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Pokračování ze str. 1

Původní projekt počítal  
s mnoha prvky. Poté jste jej 
rozšířili ještě o koupací jezí-
rko. Jaký je tedy současný 
stav?

Proti původnímu projektu 
došlo opravdu k několika 
změnám. V průběhu stavby 
jsme iniciovali setkání  
s několika sportovními or-
ganizacemi a odborníky. 
Na základě jejich věcných 
připomínek jsme se rozhodli 
ještě provést některé úpravy  
v projektu.  V současné 
době stojí mimo jiné dětské 
prolézačky, koutek seniorů 
s řadou posilovacích strojů, 
skatepark, Inline dráha, mini-
golf, hřiště na fotbal, volej-
bal, plážový volejbal a další, 
doplňuje Jiří Strobach.

Jaké změny tedy konkrétně 
nastaly, pane Strobachu?

Nejzásadnější změny nas-
taly u Inline dráhy. Rozhodli 
jsme, že upravíme původně 
navrženou dráhu tak, aby 
splňovala všechna kritéria 
profesionálního okruhu. Došlo 
k rozšíření dráhy, úpravy 
doznaly i poloměry zatáček 
a v neposlední řadě se mu-
sel vyrovnat profil dráhy, aby 
splňoval parametry na nulové 
převýšení. Nyní tedy máme  
v Plzni druhou dráhu v České 
republice, která splňuje přísná 
mezinárodní kritéria a mohou 
se zde konat oficiální Inline 
závody jakékoliv kategorie. 
Velkého rozšíření o takřka 
dvojnásobek se dočkal také 
skatepark a změny se dotkly 
i hřiště na minigolf. Stejně 
tak jsme realizací řady změn 
posunuli hrací dráhy mini-
golfu z rekreační kategorie 
na soutěžní, odpovídající 
požadavkům na konání oficiál-
ních závodů. 
„Po volbách nové vedení 
obvodu rozhodlo o výstavbě 
objektu šaten a sociálního 
zařízení u nově vybudovaného 
koupacího jezírka, což pod-
statnou měrou zvýší kom-

fort návštěvníkům areálu, 
a zároveň vyhoví přísným 
požadavkům hygieniků,“ 
upřesňuje pan místostarosta 
Neubauer.

Takové změny se ale nutně 
musely projevit na rozpočtu    
celé akce?

Museli jsme skutečně udělat 

několik rozpočtových změn. 
Výše zmíněné úpravy si 
vyžádaly navýšení rozpočtu, 
které bylo nutno kompenzovat 
úsporami a projekt pak dofi-
nancovat z rozpočtu obvodu. 
Takto jsme museli rezignovat 
na stavbu lanového centra  
a horolezecké stěny. Tyto prvky 
vyžadují z důvodů bezpečnosti 
bezpodmínečně   nutnou    spe-

cializovanou asistenci a nám 
se v loňském roce nepodařilo 
zajistit provozovatele, který 
by se o tyto prvky staral. 
Navíc mají možnost občané 
Plzně v tuto chvíli podobné 
prvky využívat na Slovanech 
ve Škoda sport parku. Pokud 
by návštěvníci našeho areálu 
projevili velký zájem o do-
budování těchto dvou nebo 

Na Borech roste multifunkční a sportovní areál

Dětské hřiště v nově vybudovaném areálu je už kompletní. Děti se mohou těšit na celou řadu prolézaček, 
houpaček i skluzavek

Starosta Jiří Strobach (vpravo) a místostarosta Radislav Neubauer vysvětlují změny, které nastaly v projektu. 
Aby byly splněny přísné hygienické normy, musela být vybudována nově např. plovárna u koupacího jezírka.
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i jiných sportovních prvků, 
tak je v dalším období určitě 
postavíme. Místo v areálu 
zůstává a počítáme s rozvo-
jem i do budoucna, říká Jiří
Strobach.

Na kolik peněz výstavba 
areálu nakonec přišla, pane 
starosto?

Původní projekt počítal  
s 90 miliony korun na výstav-
bu areálu včetně jezírka  
a rozpočet byl v souvislosti  
s výše uvedenými změnami na-
konec navýšen o 4,5 milionu. 
Já osobně jsem té zásady, že 
když už se tak velká investiční 
akce realizuje pro několik bu-
doucích generací je potřeba 
udělat věci pořádně a na co 
nejlepší úrovni. Podaří-li se 
zde pořadatelům uspořádat 
například Mistrovství ČR  
na Inline dráze, pak to 
ce l é  snažen í  považu j i  
za správné. Víte, řada lidí se 
třeba pozastavila nad tím, 
proč například budujeme 
koupací jezírko u přehrady. 
Situace je však velmi komp-
likovaná. Údolní nádrž je ma-
jetkem státu, její vyčištění by 
přišlo stát na téměř 2 mld. ko-
run. Tyto prostředky v dnešní 
době škrtů nikdo určitě neu-
volní. A pak si představte, že 
v létě je u přehrady spousta 

rodin s dětmi a rodiče jim 
musí vysvětlovat, že se koupat 
nemůžou, přestože vidí vodu. 
Tak jsme se rozhodli díky 
značným úsporám, které 
vznikly výběrovým řízením  

na dodavatele výstavby are-
álu, koupací jezírko postavit.
 
Z čeho budete provoz areálu 
financovat? A na kolik vyjde 
například rodinné vstupné?

Vstupné v žádném případě 
nebude. Občané budou moci 
využívat veškeré zařízení 
areálu zdarma. Celý provoz 
multifunkčního areálu budou 

financovat výhradně sponzoři. 
Podle hlavního partnera může 
být pojmenován celý areál, 
ostatním sponzorům nabíd-
neme reklamní plochy a další 
prezentace u jednotlivých 

prvků. V  tuto  chvíli  jednáme 
s několika vážnými zájemci, 
takže věřím, že v čase otevření 
budou smlouvy s reklamními 
partnery podepsané, dodává 
starosta.

Pane místostarosto, pro-
zraďte, k čemu slouží   
a co v sobě skrývá moderní 
budova v areálu? 
U velkého parkoviště, které 

má kapacitu bezmála 200 
míst, jsme postavili “patro-
vou“ budovu s restaurací, 
velkým sálem se zázemím, 
šatnami a bytem správce.  To 
je další změna proti dosavad-

ním zvyklostem. Máme za to, 
že má-li se někdo o celý areál 
dobře starat a být stále k dis-
pozici,   měl   by   zde    přímo 
bydlet. Správce areálu bude 
zaměstnancem úřadu  a  místo 
dostane včetně bytu. Tato 
koncepce by měla zajistit 
opravdu profesionální služby  
pro všechny návštěvníky. 
Zároveň věřím, že se nové-
mu správci podaří ohlídat 
potřebný pořádek a dobrou at-
mosféru, aby se sem lidé rádi  
a často vraceli. 

Na co se vy osobně, pane 
Neubauere, v novém areálu 
nejvíc těšíte?

Určitě na koupání. Přírodní 
koupání má svoje kouzlo. 
Jediné venkovní koupání  
s upravenou vodou v Plzni 
byl dosud venkovní bazén  
na Slovanech. 
Jezírko v areálu na Borech 
bude jedinečné v tom, že bude 
mít vodu speciálně upra-
venou – bez chloru a dalších 
chemií, takže bude vhodná  
ke koupání i pro malé děti 
nebo alergiky. Úprava spočívá  
v několikanásobné biologické 
filtraci a použití UV lamp. 
Tím budou mít návštěvníci 
zaručenou vynikající kvalitu 
vody s ideálními vlastnostmi  
k vodním radovánkám po ce-
lou sezónu.

V areálu vzniklo i nové hřiště na minigolf. Hrací dráhy odpovídají požadavkům nejvyšších soutěží

Svůj koutek tu mají i senioři, kteří mohou využívat speciální cvičební prvky. Za senior koutkem je vidět hlavní 
budova s restaurací a dětské hřiště. 
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Husté sněžení a sněhová ka-
lamita si vyžádala v prosin-
ci několik mimořádných 
opatření na MO Plzeň 3. 
Úklid sněhu byl v Plzni kvůli 
častému sněžení  a množství 
sněhové pokrývky velmi 
komplikovaný. 

Proč je problém s uklízením 
sněhu na náměstí Republiky? 

V centru města je vůbec 
největší  problém s od-
klízením sněhu, jelikož 
těžká technika nemůže vjet  
na náměstí Republiky.  
Rovněž ruční odklízení sněhu 
je tu velmi složité, hrany 
porfyrové dlažby brání ma-
nipulaci s hrably a lopatami. 
Při sněhové kalamitě obvod 
posílal do ulic maximální 
počet pracovníků i osob 
pobírajících sociální dávky.  
To ale nestačilo a proto 
v ulicích pomáhali i strážníci. 
„Vzhledem ke kalamitní situ-
aci a nutnosti okamžitého 
řešení jsme se obrátili 

na vedení Městské Poli-
cie Plzeň. To nám vyšlo 
okamžitě vstříc,“ upřesnil mís-
tostarosta Radislav Neubauer. 
Do ulic bylo tedy 7. prosince 
vysláno 16 strážníků-čekatelů.

Do centra vyjela těžká technika 

V ulicích přiléhajících  
k náměstí Republiky uklízela 
sníh těžká technika. Sněhu 
bylo ale tolik, že musel být  
z centra města odvážen. 
„V ulicích v centru Plzně 

odklízely sníh bagry. Sníh 
byl  postupně odvážen  
na přistavená nákladní auta, 
která s ním směřovala na vy-
hrazené místo k Papírenské 
lávce. Situaci v ulicích kolem 
centra ale velmi ztěžovala 
zaparkovaná auta,“ vysvětlil 
Radislav Neubauer, místo-
starosta centrálního obvodu. 

Nadprůměrný počet zásahů

Prakticky od konce listo-
padu až do začátku ledna 

na území celého obvodu 
ležel nepřetržitě sníh. Ob-
vod zajišťuje bezpečný 
průchod chodců na chod-
nících, úklid komunikací  
a    dále    odstraňování  sněhu,  
ledu a rampouchů ze střech 
budov, které vlastní. 
MO Plzeň 3 úklid provádí 
prostřednictvím úklidových 
firem, dále jsou k dispo-
zici jako výpomoc pracov-
níci vykonávající pro obvod 
Veřejnou službu. Sněhová 
situace si vyžádala zatím 
nadprůměrný počet zásahů  
v rámci zimní údržby. 
„Ne vždy samozřejmě sta-
číme na kalamitní stavy,“ 
vysvětluje Radislav Neu-
bauer a vzpomíná na lednovou 
ledovku. „Na výjimečný stav 
upozorňoval také ČHMÚ. 
Ačkoliv jsme měli v terénu  
všechny vozy i lidi, není  
v technických možnostech 
ledovku z chodníků ihned 
odstranit. Tvorbě ledovky 
nezabrání v tu chvíli ani 
jakýkoliv posyp.“ 

Sníh a led komplikoval život občanům 

SVP v Plzni bylo založeno  
v roce 1996 a je samostatnou 
součástí Dětského dia gnos-
tického ústavu.
Snaží se pomáhat dětem, 
které plní školní docház-
ku a potýkají se například  
s prospěchovými, výchov-
nými nebo psychickými 
problémy. Středisko výchov- 

né péče poskytuje ambu-
lantní služby, internátní po-
byt, konzultace, terapeutické 
skupiny, víkendy v přírodě  
i relaxační cvičení.

Středisko výchovné péče
Karlovarská 67, Plzeň
tel.: 377 538 185,
377 532 733, 774 715 262

P r o v o z  i n t e r n e t o v é h o 
obchodu se slevami založili 
dva studenti Západočeské 
univerzity Jan Šika a Ja-
kub Valenta.„Princip je 
jednoduchý,“  vysvětluje 
Jan Šika. „Spolu s provo-
zovatelem služby sestavíme 
konkrétní zvýhodněnou na-
bídku. Tu pak zveřejníme na 

webu, a pokud si ji někdo 
koupí, pošleme mu poukaz, 
kterým u provozovatele za-
platí.“ Ušetřit lze za služby 
50 - 80 % z běžné ceny. 
In t e rne tový  “ s l evomat“ 
zaměřený na západočeskou 
metropoli a okolí naj-
dou Plzeňané na adrese  
www.nakupzapul.cz.

Středisko výchovné péče pomáhá dětem Nakupujte přes internet

Kulturní, volnočasové a křesťanské centrum Plzeň – Skvrňany zve:
22.2. od 17 hodin, Klub dříve narozených

25. 2. Baterková stopovačka - outdoorová akce pro děti
Kontakt: KVK Centrum, Malesická 1223/10, 318 00 Plzeň – Skvrňany, web: www.kvkcentrum.cz, email: info@kvkcentrum.cz, 

mobil: +420 739 345 669, MHD Malesická (tram 2, bus 55) U Apolla (bus 41 a 56)

MO Plzeň 3 má  na starosti celkem 840 tisíc m² komunikací  pro pěší 
a 970 tisíc m² pozemních komunikací. Do kompetence obvodu patří 
také úklid zastávek městské hromadné dopravy. 

Obvod nabízí zájezdy pro seniory
03. 05.  Kutná Hora - sv. Barbora, Vlašský dvůr       150 Kč
31. 05.  Zvíkov, Bechyně         120 Kč
14. 06.  Kleť - lanovka, Klášter Zlatá Koruna        150 Kč
28. 06.  přírodní rezervace SOOS u Fr. Lázní, hrad Seeberg     120 Kč
06. 09.  Velhartice, Hartmanice, Dobrá Voda – skleněný oltář  120 Kč
27. 09.  Litoměřice, zámek Ploskovice, Úštěk                 150 Kč
04. 10.  Německo - Pasov, prohlídka města, varhanní koncert     300 Kč

Zájezdy jsou určeny pro důchodce s trvalým po-
bytem na území MO Plzeň 3. Při úhradě je nutné 
předložit občanský průkaz. Prodej bude probíhat 
na úřadu MO Plzeň 3, Sady Pětatřicátníků, a to  
v úterý 22. března 2011 od 8:00 v kanceláři číslo 19 
v prvním patře.
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V centru Plzně se můžete 
opět v roce 2011 těšit na ce-
lou řadu prodejních trhů. 
Prvními oslavíme svátek 
Sv. Valentýna, kde nebu-
de chybět spousta inspi-
race a dárků pro všechny 
zamilované. Na trhy se na 
náměstí Republiky můžete 

vypravit ale ještě několikrát 
v průběhu roku. Čerpat in-
spiraci a dobrou náladu tu 
můžete na Josefa, Velikonoce 
i na svatého Martina. „Trhy 
v centru budou doprovázené 
opět velkým množstvím 
akcí,“ slibuje starosta ob-
vodu Jiří Strobach. 

Přehled trhů v roce 2011 na náměstí Republiky

14.02. - 16.02. Valentýnské trhy
30.03. - 01.04. Josefovské trhy
  a Apriliáda
17.04. - 25.04.  Velikonoční trhy
30.05. - 02.06.  Májové
  a Letní trhy
23.08. - 26.08.  Bartolomějské
  trhy
20.09. - 24.09. Svatováclavské
  trhy a vinobraní:
 
16.10. - 20.10. Havelské trhy
05.11. - 11.11.  Martinské trhy
27.11. - 24.12.  Vánoční trhy

Oblíbené trhy pokračují také letos

Knihovna ve Skvrňanech slaví v březnu narozeniny
Již osmé výročí otevření 
v nově zrekonstruovaných 
prostorách oslaví Obvodní 
knihovna ve Skvrňanech. 
V knihovně se koná velké 
množství akcí. „Probíhá 
tu pasování prvňáčků na 
čtenáře. V loňském roce se 
za účasti skřítka Knihovníčka 
a rytíře Knihovníka stalo 
čtenáři 189 dětí z celého ob-
vodu. Velký ohlas má bazar 

Čtenáři čtenářům. Každý rok 
v říjnu může kdokoli přinést 
jakoukoli knížku, nechat ji 
k dispozici dalším čtenářům.
Zároveň si zdarma může 
odnést titul, který ho za-
jímá,“ říká Alena Sobotová 
ze skvrňanské knihovny. 
Součástí knihovny je M klub, 
jehož sál i klubovna jsou 
využívány k nejrůznějším 
akcím a přednáškám.

Jedinečný program následné 
péče o pacienty po úrazech 
a onemocněních mozku po-
máhá lidem v Plzeňském kra-
ji. Projekt zajišťuje občanské 
sdružení Mozek, které  
v Plzni funguje od roku 2006. 
Do programu šestiměsíčního 
programu pacienty doporučuje  
lékař, lidé se ale mohou  

přihlásit i sami. Nový vý-
cvikový program začíná 
v dubnu 2011.

Léčba je vhodná pro pa-
cienty, kteří prodělali:
- mozkové onemocnění
- mozkovou příhodu
- neurochirurgický zákrok
- těžká poranění a úrazy hlavy

Dlouhodobé cvičení zlepšuje:
- zrakové a sluchové vnímání
- pozornost, paměť, řeč
- sociální komunikaci
- sebevědomí, motivaci

Občanské sdružení MOZEK
Prešovská 4, Plzeň
mozekos@seznam.cz

Jarní taneční vínek 
Tradiční taneční večer s náz-
vem Jarní taneční vínek  
pro seniory pořádá centrál-
ní obvod Plzeň 3 ve středu  
20. dubna od 16 hodin. Tento 
taneční večer se koná v Pekle 
a k tanci i poslechu bude hrát 
oblíbený Taneční orchestr  
Miroslava Novotného, který 
řídí Jiří Břicháč.

Co možná o skvrňanské knihovně nevíte:
HISTORIE
 původně byla poblíž Škodovky, v roce 1945

poškozena nálety
 po roce 1950 byla otevřena v předních Skvrňanech 
 od r. 1978 je v zadních Skvrňanech malá knihovna  

pro děti
 rekonstrukce v letech 2002 – 2003 

STATISTIKY
 knihovna má 1 727 registrovaných čtenářů 
 v r. 2010 měla 28 370 návštěvníků 
 v roce 2010 bylo vypůjčeno 102 967 knih a časopisů 

ZAJÍMAVOSTI
 lze si zde přečíst denní tisk
 vypůjčit CD s mluveným slovem 
 k dispozici je internet 
 invalidi mohou využít donáškovou službu 
 pro děti jsou zde logické hry
 knihovna pořádá besedy a soutěže pro děti 

Kde knihovnu najdete?
Macháčkova ulice 28 v zadních Skvrňanech mezi 
Albertem a Penny bízko pošty

MOZEK pomáhá lidem po úrazech hlavy
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Největší městský obvod 
Plzeň 3 se stará o jedenáct 
mateřinek, které mají kapaci-
tu téměř 1 500 míst. V novém 
školním roce mohou školky 
přijmout více než čtyři stovky 
dětí. Přesné číslo závisí  
na tom, kolik dětí nastoupí  
do prvních tříd a kolik dětí 
požádá o odklad a ještě rok 
zůstane v mateřské škole.
Zápisy  k  předškolní  docházce 
začnou 1. března. Mateřské 
školy začnou rodičům vy-

dávat žádosti o přijetí  
a další potřebné dokumenty. 
Podat žádost bude možné  
ve dnech 16. a 17. března  
v doporučeném čase mezi 
14. a 17. hodinou.
„Vyzvednutí žádosti je dobrou 
příležitostí k seznámení se 
nejen s podmínkami přijetí, 
ale také s chodem školky, s je-
jím vzdělávacím programem 
a s pedagogy,“ připomíná 
rodičům starosta centrálního 
obvodu Jiří Strobach.

Soutěž Pretty Woman je 
obdobou klasických soutěží 
krásy. Přihlásit se mohou 
ale i ženy starší čtyřiceti let. 
Výherkyně nemá být “jen“ 
krásná, ale především musí 
být něčím zajímavá, musí 
mít energii a kouzlo. 

Přesně taková je rodačka z 
Plzně Martina Průchová, která 
titul Pretty Woman získala 
4. prosince 2010 v Liberci. 
Čtvrtého ročníku se poprvé 
zúčastnily ženy z České i 
Slovenské republiky.  

Martina Průchová (42 let) je 
ředitelkou 27. mateřské školy 
v Plzni, které se přezdívá 
Želvičková školka. Centrální 
obvod s mateřinkou úzce spo-
lupracuje a Martině přál před 
soutěží hodně štěstí i starosta 
obvodu Jiří Strobach. V roz-
hovoru nám vítězka prozradi-
la, jak si soutěž užívala, i co by 
poradila ženám, které o účasti 
v Pretty Woman uvažují.

Kdo Vás přihlásil do 
soutěže Pretty Woman?

Přihlásila mě dcera. Ale 
samozřejmě, že mě tam netáh-
la, šla jsem dobrovolně. 

Jaká pro Vás byla
nejobtížnější disciplína?

Celou soutěž jsem brala ta-
kovou zábavnou formou, a že 
se něco učím. Všechno jsme 
si losovaly, takže je těžké říct 
“nejobtížnější“…

Hodně věcí jsem se ale určitě 
učila v herectví.

Co pro Vás znamená výhra 
v Pretty Woman?

Je to samozřejmě příjemné. 
Momentálně prožívám takové 
hezké období, účastním se 
různých akcí, lidé mi nabízí zají-
mavé spolupráce… Jsem velice 
aktivní člověk, takže mi tyhle 
“povinnosti“ vůbec nevadí.

Doporučila byste účast 
v soutěži své kamarádce 
nebo kolegyni z práce?

Účast bych rozhodně do-
poručila všem ženám! Je to 
tak obohacující – poznáte 
spoustu nových přátel, 
všichni se o vás starají  
a opečovávají vás, máte stále 
nějaký program… Všechno je 
úplně super. Když nejste intro-
vert, tak je to bomba.

Poradila byste něco ženám, 
které se do soutěže chtějí 
přihlásit?

Pokud tam žena chce jít, za-
jímá jí to, chce zkusit něco 
nepoznaného anebo se podí-
vat na takovou soutěž z jiné 

strany než jako divák, jsou 
rady zbytečné. Je to výzva  
a zábava. Šla jsem tam ze 
zvědavosti, jaké to je, co 
musí ta žena podstoupit. Ne-
brala jsem to tak, že musím 
vyhrát. Takže mám asi jen 
jednu radu - prostě být  
v klidu a zkusit to.

Brzy začnou v centrálním obvodu zápisy
do mateřských škol

Plzeňačka Martina Průchová je PRETTY WOMAN
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Centrum, Bory, Skvrňany, Valcha, Radobyčice, Doudlevce, Nová Hospoda, Zátiší

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 v prosinci 2010 přestěhovala na adresu V Malé Doubravce 30, 
Doubravka – viz orientační plánek. 
 
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

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.

INZERCE

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

+ orientační plán

Sousedská 5   V Malé Doubravce 30   Pošta 12

ČSAD

Lidl
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Telefonní kontakty MO Plzeň 3 
sady Pětatřicátníků 7, 9
ústředna 37 803 1113

Přímo v Radobyčicích zajišťuje 
MO Plzeň 3 úřední hodiny pro 
obyvatele. Pravidelně každou 
první a třetí středu v měsíci 
od 15 do 17 hodin tu jsou 
k dispozici úředníci, za který-
mi můžete chodit s Vašimi 
podněty. K dispozici Vám bu-
dou na Radobyčické návsi 77. 

Rozpisy budou zveřejňovány 
na úřední vývěsce.

16. února - pí Hubená ved. od-
boru výstavby       
2. března - p. Kolesa ved. 
majetkového odboru
23. března - pí Kušičková ved.
odboru sociálně správního   

Dům U Zvonu, ve kterém měl svoji dílnu vynálezce obloukové lampy 
František Křižík.

Povodně v roce 2002 narušily statiku domu, a proto byl odstřelen.

Proměny obvodu

Úředníci přijíždějí za občany do Radobyčic

Vždy první dvě středy  
v měsíci v čase 13:00 – 17:00 
bude předseda kontrolního 
výboru Radoslav Škarda 
připraven přijímat podněty 
od občanů bez předchozí 
domluvy ve své kanceláři. 
Systém je inspirovaný 
konzultačními hodinami  

na vysokých školách, kdy 
je garantována přítomnost, 
v tomto případě, zastupi-
tele. „To ovšem neznamená, 
že není možné mne navštívit 
kdykoliv j indy,  ovšem  
s předchozí domluvou,“ 
upozorňuje Radoslav Škarda 
a doplňuje: „Mám velkou 
radost, že nabídka byla již 
využita.“ 
Téma první návštěvy se 
týkalo záměru výstavby 
mateřské školky s bytovým 
domem ve Schwarzově ulici. 
Dotazy směřovaly především 
na úbytek zeleně, parkovací 
místa nebo např. potřeby 
nové mateřské školky či 
dialog s místními. Setkání 
vedení úřadu s místními 
obyvateli se bude konat  
v nejbližší době.

Středisko volného času dětí 
a mládeže Plzeň, pracoviště 
Ledecká 23 v Plzni Bolevci 
nabízí pravidelné aktivity 
stolního tenisu pro skupiny 
i jednotlivce v dopoledních 
hodinách. 
Sportujícím se bude věnovat 
trenér stolního tenisu pan 

Rudolf Chroust, držitel titu-
lu Senior roku 2009 (soutěž 
vyhlašuje jedenkrát ročně 
MO Plzeň 3). Rezervace je 
možné domluvit u pana 
Marcela Hlaváče na telefonním 
čísle 377 523 962 nebo na 
info@svcdomecek.cz.

Předseda kontrolního výboru je tu pro Vás

Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň 
zve na stolní tenis

starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 37 803 6400
sekretářka starosty Bc. Pavla Boháčová
asistent starosty Bc. Vilém Hodek

37 803 6406
37 803 6573

místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer 37 803 6550
asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek 37 803 6401
předseda kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda 37 803 6500
tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík 37 803 6410
asistentka tajemníka Lucie Soukupová 37 803 6404
vedoucí oddělení matrik Ivana Brůhová 37 803 6535

stížnosti Bohuslav Janda 37 803 6548
vedoucí kontroly Josef Chyba 37 803 6535
vedoucí organizačního odboru Václav Lang 37 803 6420
vedoucí odboru dopravy a živ. prostředí Petr Baloun 37 803 6520
vedoucí sociálně správního odboru Mgr. Marie 
Kušičková

37 803 6450

vedoucí majetkového odboru Petr Kolesa 37 803 6490
vedoucí odboru výstavby Eva Hubená 37 803 6480
vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 37 803 6431

Vydává Úřad městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451
Distribuce v obvodu Plzeň 3, Inzerce: tel.: 378 036 573, Redakce: tel.: 378 036 496. Další informace na www.plzen3.eu

Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o., Hankova 6, Plzeň  301 33


