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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Vážení občané, 

dlouhá zima je za námi 
a je tu konečně jaro. S ním 
přichází také netrpělivě 
očekávaná událost. Už brzy 
pro Vás otevřeme nově vy-
budovaný sportovní a rekre-
ační areál u přehrady České 
údolí. Těší mě obrovský zájem, 
který už nyní projevujete.

Rozzářené děti dovádějící 
na prolézačkách, odpočí-
vající senioři nebo teenageři 
na U-rampách, takový snad 
bude obraz nového areálu. 
Doufáme, že se z něj stane 
oblíbené místo pro odpočinek, 
sport a zábavu. Místo, které 
budete navštěvovat kvůli no-
vým zážitkům. Zážitky nám 
totiž nikdy nikdo nevezme!

Přeji Vám jich co nejvíce 
a těším se na shledání při 
slavnostním otevření!   

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3

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

číslo 2

Projekt největšího plzeň- 
ského sportovního areálu je 
u konce. Plzeňané se dočkali, 
v pátek 15. dubna se otevře 
multifunkční areál České 
údolí.

Slávu si nenechá ujít ani světová 
šampionka,  rychlobruslařka 
Martina Sáblíková. Aby také 
ne, v areálu je profesionální 
in-line dráha, kterou musí mi-
lovnice bruslí pořádně otesto-
vat. Taková profi dráha už se 
najde v Čechách jen jedna. 
Dokonce se proslýchá, že 
Martinu vyzve na bruslařský 
souboj některý z plzeňských 
Indiánů.
Pětihektarový areál uspokojí 
každého, od dětí po seniory. 
Kromě in-line dráhy se pyšní 
i profesionálním hřištěm 
na minigolf s 18 dráhami 
a největším skateparkem 
v Plzni. Obrovský prostor 
s pirátskou lodí, prolézačkami, 
houpačkami a lanovou pyra-
midou se dětem bude určitě 
líbit. Pamatováno je i na ty 
dříve narozené, senioři tu 
mají svůj koutek se speciál-
ními posilovacími stroji na 
protažení bolavých zad.  
Sportovci mohou využívat 
hřiště na fotbal, volejbal, 

plážový volejbal, basketbal 
nebo nohejbal. Veškeré vy-
bavení (sítě, míče apod.) bude 
k zapůjčení přímo na místě 
u správce areálu. Nechybí ani 
možnost posedět po sportu 
u dobrého jídla a pití. Pro 
tyto účely poslouží restaurace 
v hlavní budově s velkou 

letní terasou. Komfort celého 
areálu zajistí i parkoviště 
pro 200 aut. Ptáte se, kolik 
Vás bude stát vstupné? Nic. 
Centrální obvod chce, aby 
areál sloužil občanům k je-
jich zábavě, proto bude vstup 
zdarma!

Po dlouhé zimě rozjel cen-
trální obvod jarní generál-
ní úklid.
Letošní zima byla rekordně 
dlouhá, sníh ležel v Plzni 
téměř 3 měsíce. V ulicích 
se proto po skončení zimy 
objevilo velké množství 
odpadků. S prvním jarním 

sluníčkem mohl být konečně 
odstartován velký úklid.
Začalo se nejdříve odstraňo-
váním posypového materiálu 
a  nashromážděného odpadu. 
V březnu se spustilo blokové 
čištění ulic. „Strojní metení 
probíhá na všech místních 
komunikacích, to je zhruba 100 

kilometrů tras,“ upřesnil místo-
starosta Radislav Neubauer. 
S jarem v obvodu začaly 
také zahradnické práce. Od 
počátku března probíhají 
pravidelné řezy keřů pře-
vážně v krajních částech 
a ve vnitroblocích. 

pokračování na str. 2

Na otevření areálu u přehrady přijede
i Martina Sáblíková

Sportovně-kulturní multifunkční areál 

Jarní úklid je v plném proudu
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Stížnosti našich 
občanů řešíme…
Připomínky našich občanů 
se snažíme řešit. Stejně tak 
stížnost pana Jůzy, který 
komunikoval s vedením 
úřadu ohledně nepořádku,  
zeleně a trávníků v ob-
vodu. Jsme rádi, že jsme 
tento problém vyřešili 
a děkujeme panu Jůzovi 
za všechny e-maily.

Dobrý den, 
dovolte, abych Vám sklonil 
poklonu za to, jak nyní 
vypadá park na Náměstí 
českých bratří, jak vypadá 
dětský park na Hvězdě. 
Pokud budete i nadále 
pokračovat v tomto úsilí 
o čistotu a úpravu, budu 
Vás všude jen chválit.
Jsem velmi mile překvapen. 
Krásný den. Zdeněk Jůza.

Krátce z obvodu
Netradiční zážitek si 
odnesly děti z 33. ZŠ ze 
Skvrňan, které prožily 
17. března strašidelnou 
noc přímo ve své škole. 
Pro téměř stovku žáků ze 
čtyř tříd totiž připravily 
jejich učitelky zábavně-
vzdělávací program s náz-
vem Noc s knihou.

Na náměstí Republiky 
proběhly v letošním roce 
Valentýnské a Josefovské  
trhy a další centrální 
obvod připravuje. 

Po třech letech přijela 
do Plzně zazpívat Hana 
Zagorová s Petrem Rezkem 
a skupinou Boom Band 
Jiřího Dvořáka. V KD 
Inwest ji 2. března přivítal  
starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach. 

V centru Plzně probíhá 
venkovní výstava, která 
představuje proměny ná-
břeží plzeňských řek. 
V prostoru před vědeckou 
knihovnou se můžete až 
do 3. května seznámit 
se studiemi a projekty 
k jednotlivým řekám. 

V Měšťanské besedě 
proběhne již 24. ročník 
filmového festivalu Finále. 
Soutěžní přehlídka čes-
kých filmů se uskuteční 
17. - 23. dubna.

pokračování ze str. 1
Dělají se také jarní výhraby. 
Po květnových oslavách se 
budou v obvodu vysazovat 
letničky. Zatím je na záhonech 
v parcích podzimní výsadba, 
která byla provedena v říjnu. 
„Do konce vegetačního ob-
dobí probíhá kácení stromů 
ve špatném zdravotním stavu 
a stromů, které jsou káceny 

na žádosti občanů. Ve většině 
případů se jedná o nevhodnou 
sídlištní výsadbu. Provádíme 
ořezy stromů a bezpečnostní 
řezy, probíhá i odstranění 
náletových dřevin,“ dodal 
Petr Baloun, vedoucí Odboru 
dopravy a životního prostředí 
ÚMO Plzeň 3.
Také parky musí od jara vypa-
dat jako ze škatulky, proto se 

začíná s parkovými úpravami. 
Odstraňují se odpadky v zeleni 
a keřích a klestí ze záhonů růží. 
Zima se podepsala na dětských 
hřištích. Hřiště se pravidelně 
kontrolují po celý rok, na jaře 
se ale opravují dětské prvky, 
vyměňuje písek v pískovištích 
a dělají další nutné opravy. 
Celý generální úklid přijde ob-
vod zhruba na půl milionu korun. 

Možná jste si v centru Plzně 
všimli speciálního vozu, který 
čistí ulice. V rámci jarního 
úklidu probíhá tzv. bloko-
vé čištění. Vedení obvodu ro-
zhodlo o provádění bloko-
vého čištění také z důvodu 
blížících se květnových oslav 
v centru Plzně. 
Blokové čištění přispívá ke 
snížení prašnosti a celkovému 
zlepšení stavu životního prostředí 
v nejfrekventovanějších mís-
tech centrálního obvodu. 
„Blokové čištění je prováděno 
ručně a speciálním silničním 

vozidlem s vysavačem a rotač- 
ními kartáči. S úklidem 
začínáme každoročně koncem 
března a trvá až do Oslav svo-
body, tedy do začátku května. 
V tomto období jsou v ran-
ních hodinách vždy ve středu, 
čtvrtek a pátek uklizeny dva 
úseky místních komunikací,“ 
uvedl místostarosta třetího 
plzeňského obvodu Radislav 
Neubauer. 
Obvod předem upozorňuje 
řidiče, že bude blokové čištění 
probíhat. „Alespoň týden před 
úklidem občany informujeme 

prostřednictvím přenosného 
dopravního značení se značkou 
B28 zákaz zastavení a dodat-
kovou tabulkou s upozorněním 
na termín blokového čištění 
na daném místě,“ dodal mís-
tostarosta. Pokud plynulému 
úklidu brání odstavené voz-
idlo, je za přítomnosti Policie 
ČR nebo strážníka Městské 
policie odtaženo Správou 
veřejného statku města Plzně.

Vedení obvodu řešilo v minulos-
ti stížnosti občanů kvůli sečím. 
Tři naplánované seče trávníků 
v loňském roce nestačily. Pro-

to byla na žádost občanů po 
vyhodnocení situace přidána  
seč čtvrtá. Stejně tomu bude 
v letošním roce. Naplánovány 

jsou sice tři seče, v případě 
nutnosti se přidá ale čtvrtá. 
MO Plzeň 3 bude stav trávníků 
pravidelně monitorovat.

Sportovně-kulturního multifunkčního areálu

ČESKÉ

www.plzen3.eu
IN-LINE DRÁHA MINIGOLF SKATEPARK HŘIŠTĚ NA MÍČOVÉ 

HRY
KOUPACÍ JEZÍRKO DĚTSKÉ HŘÍŠTĚ SENIOR KLUB

 SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ

Úřad Městského obvodu Plzeň 3 si vás dovoluje pozvat na

15.4. / 15:30
ZÁVOD NA IN-LINE DRÁZE
AUTOGRAMIÁDA
UKÁZKA SPORTOVIŠŤ

Jarní úklid je v plném proudu

Blokové čištění snižuje prašnost

Seče trávníků budou v případě nutnosti navýšeny
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Věrným fanouškům plzeň-
ského ledního hokeje došla 
trpělivost a rozhodli se svolat 
protestní akci. Na pochod 
centrem Plzně vyrazili v so-
botu 12. února.
Nelíbilo se jim totiž znevážení 
dobrého jména Tipsport extra-
ligy a zároveň požadovali 
odstoupení vedení APK. Ač-
koliv se dopředu neočekávaly 
žádné větší komplikace, MO 
Plzeň 3, na jehož území se 
pochod konal, informoval 

bezpečnostní složky. 
„O protestním pochodu jsme 
informovali Odbor bezpečnosti 
Magistrátu města Plzně, krajské 
i městské policejní ředitelství 
a samozřejmě vedení města. 
Ve spolupráci s těmito orgány 
jsme zajistili hladký průběh 
akce bez komplikací,“ uvedl 
starosta Jiří Strobach. Ten také 
osobně celou akci sledoval. 
Průvod nakonec prošel bez 
incidentů od ČEZ Arény až na 
náměstí Republiky. 

Plzeň uctila památku T. G. Masaryka
V neděli 28. února se 
v krytém plaveckém bazénu 
SK Radbuza Plzeň na 
Borech uskutečnilo krajské 
kolo Otevřeného mistrovství 
Plzeňského kraje v esky-
mování, které je součástí celo-
republikové soutěže Mistro-
vství ČR v této disciplíně.  

Účastníky akce přišel pozdravit 
i místostarosta MO Plzeň 3 
a poradce hejtmana Plzeňského 
kraje pro neziskové organizace 
Radislav Neubauer. „Tato 
soutěž, pořádaná v našem 
městském obvodu, je určena 
pro organizované i neorgani-

zované jednotlivce ve spor-
tovních vodáckých oddílech,“ 
říká Radislav Neubauer.
Soutěž spočívá v jízdě na čas 
a počet eskymáckých obratů na 
vymezené trati v bazénu. Vítěz 
pak obdrží titul „Přeborník 
Plzeňského kraje v esky-
mování“ a první tři z každé 
kategorie postupují na Mistrov-
ství ČR v Brně. „Již minulý
rok měla tato akce velký ohlas 
 u vodácké veřejnosti a my jsme 
rádi, že sportovní události to-
hoto typu se konají i na území  
našeho obvodu,“ dodává Radis-
lav Neubauer.

Radbuza hostila mistrovství Plzeňského kraje v eskymování

Děti z Želvičkové školky rozveselily 
Mulačovu nemocnici

Výstava studentů otevřela zasedací sál

Téměř stovka dětí z 27. ma-
teřské školy zazpívala 22. úno-
ra lidem v plzeňských ulicích 
a pacientům na lůžkovém 
oddělení v Mulačově nemoc-
nici v Plzni. 
Netradiční akci s názvem 
„Přinést úsměv tam, kde není 
nebo je ho málo aneb Masopust-
ní veselí až do vašich postelí“ 
uspořádala Martina Průchová, 

ředitelka 27. MŠ zvané Želvič-
ková školka.
„Chceme u dětí probudit úctu ke 
stáří a snažíme se, aby se naučily 
pečovat o své zdraví a neza-
pomínaly na druhé. Proto vznikl 
tento nápad – Masopustním re-
jem, kytarou a písničkou jít rozdá-
vat radost tam, kde je jí potřeba,“ 
dodává Martina Průchová.

Nově zrekonstruovaný zase-
dací sál v podkroví budovy 
MO Plzeň 3 slouží nejen 
zastupitelům, ale i široké 
veřejnosti. Svá výtvarná díla 
tady v únoru vystavovali také 
studenti Střední odborné 
školy prof. Švejcara. 
Po rekonstrukci výtahu je nyní 
do prostoru sálu i bezbariérový 
přístup. Slavnostní vernisáž, 

která byla spojena s krátkou 
prezentací SOŠ prof. Švejcara 
a hudebním vystoupením, pro-
běhla 1. února.
„Vystavená díla nesouvisejí jen 
s výtvarnou výchovou, ale třeba 
i s výpočetní technikou nebo 
oděvnictvím. Pro nás všechny 
je tato výstava výbornou 
zkušeností a získáním zpětné 
vazby,“ pronesla studentka 
Střední odborné školy prof. 
Švejcara Martina Kubečková, 
která vernisáž se spolužákem 
Martinem Ouřadou moderovala.
Pronájem nového zasedacího 
sálu nabízí Úřad městského ob-
vodu Plzeň 3 zdarma školám 
a neziskovým organizacím 
pro pořádání nejen výstav, ale 
i různých zasedání, schůzí apod.
Nabídky už využil Svaz 
důchodců ČR nebo Svaz tělesně 
postižených.

Starosta Jiří Strobach (uprostřed), místostarosta Radislav Neubauer (vpravo) 
a člen rady MO Plzeň 3 Ing. Pavel Kotas (vlevo) uctili památku T. G. Masaryka

Pro většinu rodičů je to 
noční můra. Mamince se 
blíží termín nástupu do 
zaměstnání, ale dítko se 
nedaří umístit do mateřské 
školky. Slýcháme to ze všech 
stran. Míst v mateřských 
školách je stále málo!
Také v centrálním obvodu 
s tímto problémem zápasí. 
Rodiče slyšeli v lednu dobrou 
zprávu, úřadu se podařilo 
navýšit kapacitu mateřských 

škol. Otevřena byla nová třída 
na odloučeném pracovišti 63. 
mateřské školy v ulici Karla 
Steinera.
Třída s nově vybudovaným 
sociálním zázemím vybavená 
nábytkem a hračkami stála 
1 400 000,- Kč, vybavení 
přišlo na dalších 350 000,- Kč. 
Uspokojeno tak mohlo být 
téměř 30 dětí, které nebylo 
možné přijmout v září. Zdá se 
to sice jako kapka v moři, ale 

šťastné maminky by mohly 
vyprávět. A obvod bude ve 
svém úsilí pokračovat. Vedení 
slibuje, že kapacita se bude 
dále navyšovat tak, aby mohly 
být uspokojeny všechny poža- 
davky rodičů.
Zápisy do mateřských škol 
v centrálním obvodu proběhly 
16. – 17. března. Kolik přesně 
bude přijato dětí, se zatím 
neví. Počty závisí na tom, 
kolik dětí skutečně nastoupí 

do prvních tříd a kolik jich 
zůstane ve školkách kvůli 
odkladu. Číslo ale určitě 
přesáhne čtyři stovky. Podle 
statistik z minulých let by jich 
mělo být zhruba 420.
Plzeňská trojka spravuje 
celkem 11 mateřských škol 
a 5 odloučených pracovišť. 
Celková kapacita těchto školek 
je 1480 míst. Novou třídu má 
kromě 63. mateřské školy také 
70. mateřská škola. 

Obvod letos přijme do mateřských škol více dětí 

Protestní pochod hokejových fandů sledoval starosta i policie 

Vedení Plzeňského kraje, 
města Plzně a Městského ob-
vodu Plzeň 3 si dne 7. března 
připomnělo narození prvního 
československého prezidenta 
Tomáše Garrigue Masaryka.  
Po položení květinových věn- 
ců k soše na Masarykově 
náměstí zazněla i česká státní 
hymna. 

„Narození Tomáše Garrigue 
Masaryka si připomínáme každý 
rok. Letos už je to 161 let, kdy 
se tento významný český politik 

a pedagog narodil,“ upřesnil 
starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach, který společně 
s místostarostou Radislavem 
Neubauerem a Ing. Pavlem Ko-
tasem, členem rady Městského 
obvodu Plzeň 3, přišel uctít Ma-
sarykovu památku.
Slavnostního položení věnců 
se kromě desítek Plzeňanů 
zúčastnil i ministr spravedlnosti 
JUDr. Jiří Pospíšil, hejtman 
Plzeňského kraje Bc. Milan Cho-
vanec a primátor města Plzně 
Mgr. Martin Baxa.
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Výroční valná hromada Hasičského 
sboru Plzeň Skvrňany

Do preventivních kontrol 
restaurací, heren, obchodů, 
nočních klubů a denních 
kaváren se v březnu zapojil 
i  Odbor analýzy a prevence 
kriminality Městské policie 
Plzeň.
„Metodici prevence kriminality 
informují pracovníky podniků 

o okrskových strážnících, kteří 
jsou odpovědni za příslušný 
okrsek. Předávají vizitky 
s kontaktem na okrskového 
strážníka a dalšími informacemi 
o jeho práci v příslušném okrsku. 
Dále pak kontrolují správné 
označení pracovní doby provo-
zoven. Případné nedostatky se 

snaží vyřešit na místě,” uvádí 
tisková mluvčí Městské policie 
Plzeň Jana Pužmanová. Pokud 
není problém odstraněn do 
určité předem domluvené doby, 
předávají strážníci celou věc 
k dořešení příslušnému správní-

mu orgánu. Při kontrolách 
se strážníci zaměřují také na 
dodržování tabákového záko-
na mezi něž například patří 
správné označení provozoven. 
V plzeňských ulicích tak působí  
preventivně. 

Na svém zasedání 22. února 
rozhodli zastupitelé o navý-
šení počtu strážníků v uli- 
cích obvodu.
„Přes den posílí služebna 
v centru Plzně o dvě hlídky, které 
 se zaměří na Americkou třídu 
a okolí. V nočních hodinách 
Městská policie dohlédne 
na problematické podniky 
a zvýší ostrahu během zavírací 
doby nočních klubů,“ uvedl 
starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach.

Městská policie pomůže 
nově ale také v problematice 
černých skládek, které jsou 
dlouhodobě problémem v uli-
cích. „Černé skládky jsou 
velkým problémem nejen 
na území našeho obvodu. 
Proto chceme ve spolupráci 
s Městskou policí Plzeň taková 
místa monitorovat. To nám 
pomůže k tomu, abychom 
mohli rychleji reagovat 
a předcházet opětovnému 
vzniku skládek,“ upřesnil 
místostarosta Radislav Neubauer.

Městská policie kontroluje restaurace i herny 

Strážníků v ulicích bude více

V sobotu 29. ledna proběhla 
ve Skvrňanské sokolovně 
výroční valná hromada 
Hasičského sboru Plzeň 
Skvrňany. Mezi přítomné 
členy sboru usedli zástupci 
několika Plzeňských dobro-
volných hasičských sborů 
a rovněž zástupci zřizovatele 
JSDH (jednotka sboru dobro-
volných hasičů), tedy ÚMO 
Plzeň 3, místostarosta Radis-
lav Neubauer a Pavel Kotas. 

Přehled služeben Městské policie na území obvodu 
Velitelství MP Plzeň – Perlová ulice 3
Služebna centrum – Divadelní 4
Služebna Bory – Heyrovského 40
Služebna Skvrňany – Terezie Brzkové 35

INZERCE

Zajímá Vás, co se děje ve Vašem 
obvodu? Jaké plánuje obvod in-
vestice, výstavby a podobně? 
Nyní můžete sledovat zasedání 
zastupitelstva online. Každé 
zasedání zastupitelstva MO 
Plzeň 3 je živě přenášeno na 
internetových stránkách obvodu  
www.plzen3.eu. 
Další termíny zasedání ZMO:
26. dubna, 21. června, 20. září, 
29. listopadu

Zajímavou soutěž o vstupenky do kina pro celou 
třídu připravil Městský úřad Plzeň 3 pro žáky 
základních škol na území jeho obvodu. Soutěž 
s názvem „Udělej fotku nejvysmátější třídy“ 
probíhá od 16. března do 16. dubna.
Většina dětí má dnes k dispozici fotoaparát 
v mobilním telefonu. A tak stačí přemluvit ostatní 
spolužáky ze třídy k nějaké veselé kompozici, 
SÝÝÝR a fotka je hotová. Pomoci dětem mohou 
samozřejmě i rodiče nebo třídní učitelé. Fotografie 
pak stačí odeslat na úřad centrálního obvodu Plzeň 
3 na emailovou adresu strobach@plzen.eu.
Tři nejvysmátější fotografie budou oceněny a autor 
vítězného snímku vyhraje vstupenky do kina pro 
celou třídu. Všechny fotografie budou vystaveny 
v zasedacím sále na Úřadu MO Plzeň 3.

Předvolební sliby se stávají skutečností 
Obvod upořádal už druhou elektronickou aukci

Legendární bufet Adrie na rohu Klatovské třídy a Smetanových sadů bude 
mít nového provozovatele

Jednání zastupitelstva se konají v novém zasedacím sále

Představitelé MO Plzeň 3 ve 
svých předvolebních plá- 
nech slíbili zavést systém  
zadávání veřejných zakázek 
prostřednictvím elektronické 
aukce. První, na výběr do-
davatele užitkového vozidla, 
uspořádal obvod v únoru 
a ušetřil hned desítky tisíc 
korun.
„Elektronická aukce přináší 
zjednodušení a efektivitu při 
výběru dodavatele. Chceme 
tak dosáhnout nejnižší ceny 
a nepřipouštět žádnou možnost  
korupčního prostředí. Při 
první aukci jsme ušetřili až 
60 000,- Kč,“ uvedl starosta 
centrálního obvodu Jiří Strobach. 

Jak potvrdil místostarosta 
Radislav Neubauer, vydražený 
užitkový vůz zajistí například 
svoz odpadků nebo rozvoz 
pracovníků úklidových služeb 
a veřejně prospěšných prací.
V pořadí druhou aukci vy-
hlásil obvod v březnu na 
pronájem legendárního bufetu 
Adrie. Smlouva s předchozím 
nájemníkem totiž vypršela 
na konci února. Zastupitelé 
chtějí tento známý plzeňský 
bufet udržet, proto se budoucí 
nájemce musí zaručit, že bude 
v prostorách dále fungovat ry-
chlé občerstvení. 

Dotace v oblasti 
volnočasových 
aktivit dětí
a mládeže

Zasedání zastupitelů můžete sledovat online 

Nejvysmátější třída obvodu 
půjde zadarmo do kina

Až do 13. dubna přijímá 
obvod žádosti v rámci 
dotačního programu pro 
oblast volnočasových ak-
tivit dětí a mládeže. O dotaci 
mohou zažádat občanská 
sdružení, právnické a fy-
zické osoby. Žádost je možné 
podávat do výše maximálně 
50 000,- Kč. Informace na-
jdete na www.plzen3.eu 
nebo kontaktujte pana Petra 
Huňáta (dotace), tel.: 378036431, 
popř. paní Zdeňku Marko-
vou (volnočasové aktivity), 
tel.: 378036458.

Akce zaměřená na bezpečnost 
dětí se rozjela v centrálním ob-
vodu opět v měsíci březnu. Na 
vytipovaných nebezpečných 
přechodech znovu pomáhají 
dětem, seniorům i všem 
občanům přecházet školení 
dopravní asistenti. Přechody, 
které byly vybrány ve spo-
lupráci s Policií České re-
publiky, se nacházejí poblíž 
mateřských a základních škol. 
Bezpečný přechod se už 
v minulosti setkal s kladným 
ohlasem, oceňují ho zvláště 
rodiče malých školáků.

Dům kultury Inwest v cen- 
tru Plzně čeká demolice. 
O zbourání rozhodla deve- 
loperská firma Amádeus 
Real s.r.o., která se chystá 
na tomto místě zrealizovat 
projekt Aréna Plzeň.
Centrum města tak přijde 
o největší taneční a konferenční 
sál. Proto vedení MO Plzeň 3 
jednalo se zástupci firmy 
Amádeus o návrhu rozšířit 
projekt o prostory vhodné 

na pořádání kulturních akcí. 
Investor tuto možnost uvítal. 
V současné době na úpravách 
pracují projektanti a jednání 
budou dále pokračovat. 

Obvod jedná o sálu pro kulturní
události v Aréně Plzeň

Bezpečný přechod



8

www.plzen3.eu, www.bezpecnemesto.eu

9

Centrum, Bory, Skvrňany, Valcha, Radobyčice, Doudlevce, Nová Hospoda, Zátiší

PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V PLZNI
PRVNÍ POMOC
Záchranná služba – 155
Policie ČR – 158
Hasiči – 150
VŠEOBECNá PRVNÍ POMOC:
Poliklinika Denisovo nábřeží, tel.: 378 218 111, 378 218 363, 378 218 300, Po – Pá: 18.00 – 7.00, So – Ne: NONSTOP
DOPRAVA RANĚNÝCH, NEMOCNÝCH A RODIČEK
Sanitní doprava Plzeň v.o.s.: Edvarda Beneše 1583/13d, tel.: 377 422 062, 377 673 810 
ZDRAVOTNICKá ZáCHRANNá SLUŽBA
ZZS Plzeňského kraje: Edvarda Beneše 525/19, tel.: 377 672 111, 377 672 107 
NEMOCNICE
Fakultní nemocnice Plzeň – Bory: Dr. E. Beneše 13, Plzeň, tel.: 377 401 111 
Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín: alej Svobody 80, Plzeň, tel.: 377 103 111, 377 104 111
Mulačova nemocnice, spol. s.r.o.: Dvořákova 1207/17, Plzeň, tel.: 377 677 111
SDRUŽENÉ AMBULANTNÍ ZAŘÍZENÍ - VELKÉ
Městská poliklinika Plzeň, spol. s.r.o.: Francouzská třída 2080/4, tel.: 378 014 211, 378 014 329 
Městská poliklinika Plzeň spol. s.r.o.: Denisovo nábřeží 1000, tel.: 378 014 111 (ústředna)
Dopravní zdravotnictví a.s., Železniční poliklinika, Švihovská 2444/14, tel.: 972 523 201
Poliklinika Denisovo nábřeží spol. s.r.o.: Denisovo nábřeží 1000/4, tel.: 378 218 111 
Poliklinika Bory spol. s.r.o.: Čechova 2641, tel.: 377 423 227, 377 443 428 
DĚTSKÉ
Pohotovost: Fakultní nemocnice Lochotín, tel.: 377 104 690, NONSTOP
Oddělení: Poliklinika Denisovo nábřeží, tel: 378 218 274, Po – Pá: od 7.30, Po: do 14.00, Út, Čt: do 16.00, St: do 13.30, Pá: do 13.00
Klinika: Fakultní nemocnice Lochotín, tel.: 377 104 692
CHIRURGIE
Pohotovost: Mulačova nemocnice, tel.: 377 677 111 (ústř.), v akutních případech NONSTOP
Poliklinika Denisovo nábřeží, tel.: 378 218 366, Po – Pá: 14.00 – 22.00, So – Ne: 7.00 – 18.30
Oddělení: Mulačova nemocnice, tel.: 377 677 111 (ústř.)
Poliklinika Denisovo nábřeží, tel.: 378 218 336, Po – Pá: 7.30 – 14.00
Fakultní nemocnice Bory, tel.: 377 401 273
Klinika: Fakultní nemocnice Lochotín, tel.: 377 104 534

GYNEKOLOGIE
Pohotovost: Mulačova nemocnice, tel.: 377 677 111 (ústř.), Po – Pá: 8.00 – 15.00 (v akutních případech NONSTOP)
Fakultní nemocnice Lochotín, tel.: 377 105 254
Oddělení: Mulačova nemocnice, tel.: 377 677 111 (ústř.)
Poliklinika Denisovo nábřeží, tel.: 378 218 265, 378 218 291
Klinika: Fakultní nemocnice Lochotín, tel.: 377 105 430, 377105 229

KOŽNÍ
Pohotovost: Mulačova nemocnice, tel.: 377 677 111 (ústř.), Po – Čt: 7.30 – 14.00, Pá: pouze akutní případy
Oddělení: Poliklinika Denisovo nábřeží, tel.: 378 218 437, Po – St: 7.15 – 15.00, Čt: 7.15 – 12.00, Pá: 7.15 – 14.30
Dermatovenerologická klinika (kožní a pohlavní choroby): Fakultní nemocnice Bory, tel.: 377 402 148

OČNÍ
Pohotovost: Mulačova nemocnice, tel.: 377 677 111 (ústř.), Út: 8.30 – 10.30, Čt: 8.30 – 10.30, 12.30 – 14.30
Oddělení: Poliklinika Denisovo nábřeží, tel.: 378 218 425, Po, Út, Čt: 7. 30 – 15.00, St: 8.30 – 17.00, Pá: 7.30 – 14.00
Klinika: Fakultní nemocnice Lochotín, tel.: 377 104 402

PSYCHIATRIE
Ordinace: Poliklinika Denisovo nábřeží, tel.: 378 218 378, 378 218 420
Klinika: Fakultní nemocnice Lochotín, tel.: 377 103 101

ZUBNÍ
Pohotovost: Poliklinika Denisovo nábřeží, Po – Pá: 19.00 – 7.00, So – Ne: 7.00 – 7.00
Oddělení: Fakultní nemocnice Bory
Klinika: Fakultní nemocnice Lochotín, tel: 377 104 705

LÉKáRNY (otevřeny NONSTOP)
Lékárna Lipová: alej Svobody 60, NONSTOP, tel.: 377 533 259
Lékárna Devětsil: Francouzská tř. 2, Po – Pá: 7.30 – 18.30, Pohotovost NONSTOP 

LÉKáRNY
Ústavní lékárna: Fakultní nemocnice Bory, tel.: 377 402 551 
Lékárna Denisovo nábřeží (poliklinika): Po – Čt: 7.00 – 22.00, Pá: 7.00 – 18.00
Lékárna Petasites (Galerie Dvořák): náměstí gen. Píky 2703, Po – Pá: 8.00 – 19.00, So – Ne: 8.00 – 18.00, tel.: 377 223 063
Modrá lékárna: Klostermannova 12, Po – Pá: 7.30 – 17. 30
Lékárna Fontána: Dvořákova 1, Po – Čt: 8.00 – 17.00, Pá: 8.00 – 16.00
Lékárna U Bílého jednorožce: náměstí Republiky 53/27, tel.: 377 320 046
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V Plzni se rozběhla informační kampaň 
ve formě billboardů na téma „Záka-
znická zóna“. Ulice města brázdí i auto-
bus s podobnými nápisy. 
Zeptali jsme se proto Petra Fišera 
z Plzeňských služeb o co se vlastně jedná.

Pro rozšíření a zjednodušení elektronické 
komunikace se zákazníky spustila Plzeňská 
teplárenská a její dceřiná společnost Plzeňské 
služby Zákaznickou zónu na adrese www.
zakaznickazona.cz . Je to vlastně internetový 
informační portál, jehož prostřednictvím se 
snažíme o co nejtransparentnější zobrazení 
informací o dodávkách tepla a dalších služeb 
našim zákazníkům.

 Pro koho je zóna určena?
Záměr byl poskytovat tato data širokému 
okruhu našich zákazníků, tzn. majitelům bytů 
a domů, výborům společenství vlastníků, 
správcům popř. i nájemníkům bytů města 
Plzně. Zároveň ale umíme tato data ochránit 
proti případnému zneužití.

 Jaké informace tedy můžeme v zóně hledat?
Např. údaje o celkové fakturaci nákladů za 
dodávky tepla pro odběratele (vyúčtování po-
dle fakturačních měřidel), rozúčtování nákladů 
na dodávku tepelné energie mezi konečné 
spotřebitele (podle poměrových měřičů) 
a mnoho dalších informací týkajících se 
dodávky tepla a jeho vyúčtování a to v závis-
losti na druhu zákazníka.  
Např. majitel bytu uvidí náklady na dodávku 
tepla a vody pro svůj byt, majitelé domů nebo 
členové výboru společenství vlastníků pak celk-
ovou fakturaci za dodávku tepla pro odběratele 
a dále také rozdělené náklady za dodávku tepla 
a vody na jednotlivé byty podle poměrových 
měřičů. Správci bytů pak obdrží přístup k těmto 
údajům u domů, které mají ve správě.
              Pro registrované, ale i pro neregistrované 
uživatele (tzn. uživatele mimo okruh stávajících 
zákazníků) zóna obsahuje mnoho informací 
o produktech a službách našich společností.

 Jak probíhá registrace, nebo lze tyto údaje 
vidět i bez registrace?

Registrace slouží k ověření uživatele a tedy 
k ochraně údajů o něm. Po přihlášení na 
náš web a ověření jeho údajů obdrží od nás 
uživatel přihlašovací údaje, které mu zašleme 
na jeho adresu poštou. Tím je zabezpečeno, že 
přihlašovací údaje dostane opravdu uživatel, 
kterého se to týká.
Pro neregistrované uživatele je bez přihlášení 
dostupný ukázkový náhled zóny pro konco-
vého uživatele (majitele bytu).

 V čem se zóna odlišuje od podobných 
projektů?

Při tvorbě zóny bylo naším záměrem poskyt-
nout konkrétnímu registrovanému zákazníkovi 
všechny informace najednou, na jednom místě. 
Zatím je dostával roztříštěně z různých míst. 
Ve skutečnosti se totiž jedná o data z různých 
agend a aplikací, která my shromáždíme na 
jedno místo.
Podat už na první pohled srozumitelnou for-
mou informace o celkové fakturaci za dodávky 
tepla, nebo informace o rozúčtování nákladů 

mezi konečné spotřebitele a to takto širokému 
spektru zákazníků se ukázalo jako zapekl-
itá věc. Tento záměr nijak nezjednodušovala 
také poměrně vysoká složitost problematiky 
vyúčtování daná právní úpravou. Výsledek 
se myslím dá označit za velmi dobrý kompro-
mis mezi čitelností a vypovídací hodnotou. 
Snažíme se také uživatele o dané problematice 
informovat v rozsáhlé nápovědě portálu.

 Co plánujete se zónou do budoucna?
Portál zóny je živým projektem, jako ostatně 

všechny dobré internetové projekty. Plánu-
jeme ho tedy rozvíjet a zkvalitňovat. Už teď 
připravujeme zařazení dalších agend do naší 
„zóny“ - např.  agendu správy nemovitostí. 
Postupně může docházet k úpravám přehledů 
na základě zkušeností, nebo jejich doplnění 
o grafy atd. Všechno závisí na konkrétních 
potřebách našich zákazníků. Jejich nápady 
a připomínky rádi přivítáme.

Plzeňské služby, a. s.:
Edvarda Beneše 430/23
301 00 Plzeň-Doudlevce

Provozní středisko Bory,
Skvrňany, Střed
Edvarda Beneše 430/23
301 00 Plzeň-Doudlevce

 377 499 229

Provozní středisko Lochotín
Komenského 1329/99
Plzeň - Bolevec

 377 259 951

Provozní středisko Doubravka,
Lobzy, Slovany
Polední 910/6, Plzeň - Lobzy

 377 456 670

 Bezplatná poradenská
a informační linka

  800 505 505
www.plzenskesluzby.cz
e-mail: info@plzenskesluzby.cz

Alpinum klubu Plzeň je již 50 let

Název Tyfloservis je utvořen 
ze slova „tyflos“, kterým  
klasická řečtina označovala 
nevidomého člověka, a slo-
vem „servis“, což v latině 
znamená služba. Tyfloservis 
je neziskovou organizací, 

jejímž posláním je podpora 
začlenění lidí s vážným 
zrakovým handicapem do 
běžného života a společnosti. 
Nevidomí a slabozrací lidé 
se často v důsledku svého 
handicapu setkávají s mnoha 

problémy, díky nimž se 
ocitají na okraji společnosti. 
Úkolem Tyfloservisu je 
zmírnit negativní důsledky 
ztráty či oslabení zraku 
a podpořit takové lidi na 
cestě k samostatnému a nezá-

vislému životu. Letošní rok 
je pro Tyfloservis jubilejní, 
připomínáme si 20 let 
existence, ve kterých podpořil 
Tyfloservis více než 50 tisíc 
klientů s vážným zrakovým 
handicapem.  

Svůj Tyfloservis má i město 
Plzeň a tedy i Plzeňský kraj. 
Již od svého počátku až do 
dnešních dnů je plzeňský 
Tyfloservis spojován s jedi- 
nou adresou: Tomanova 
ulice č. p. 5. Počátky byly 
z dnešního pohledu poněkud 
úsměvné, bývalo běžné, 
že základnou střediska 
byla polička s dokumenty 
a pomůckami doma v pokoji 
obětavého pracovníka. Díky 
vstřícnosti Úřadu městského 

obvodu Plzeň 3 však tato 
fáze nebyla příliš dlouhá. 
Prvních několik let obýval 
Tyfloservis jen malé místnosti 
o 50 m2, později byly prostory 
rozšířeny na dvojnásobek. 
Velikost prostor, vstřícný 
nájem, poklidná část 
Bezovka, to vše způsobilo, 
že se tu Tyfloservis na tak 
dlouhou dobu zabydlel 
a inicioval také přistěhování 
dalších služeb pro nevidomé 
a slabozraké osoby do 

tohoto domu. Středisko 
Tyfloservisu je vybaveno 
cvičnou kuchyňkou, kde 
probíhá nácvik dovedností 
souvisejících s domácností, 
učebnami, kde si klienti 
zkouší různé pomůcky, učí 
se psát na klávesnici PC, 
číst a psát bodové písmo. 
Prostory jsou upraveny tak, 
aby vyhovovaly potřebám 
slabozrakých osob (např. 
světelné úpravy, barevné 
kontrasty) a nevidomých osob 

(hmatové úpravy a zvukové 
majáčky). Okolí budovy je 
ideální pro nácvik orientace 
a chůze s bílou holí.
 
Jako každý oslavenec v souvis- 
losti s dvacetiletým výročím bi-
lancujeme a děkujeme. Podě- 
kování patří všem našim 
klientům, dárcům a všem, 
kteří nás jakkoliv podporují. 
Velký dík patří také městu 
Plzni a Městskému obvodu 
Plzeň 3.

16. mateřská škola v Koran-
dově ulici v centru Plzně 
byla  postavena v r. 1931 
a nyní slaví 80. výročí svého 
provozu. Prostory jsou stále 
modernizovány a upravovány 
tak, aby vyhovovaly novým 
požadavkům. 
Ve čtvrtek 12. května 2011 
budou mít děti a jejich hosté 
vystoupení v Domě hudby 
v Husovo třídě č. 30. Srdečně 
Vás zveme!
Navštivte naši školku v Den 
otevřených dveří 13. května 
od 10 do 15 hodin.

Počátky Alpinum klubu Plzeň, 
který je vůbec první alpín-
kářskou organizací v býva- 
lém Československu, sahají 
až do roku 1960. Nejširší 
veřejnosti je znám především 
svými výstavami alpínek 
a jiných okrasných květin 
a dřevin.
První z těchto výstav s názvem 
Alpinum Plzeň 73 se konala 
na zahradě zadního traktu ko-
stela u Františkánů. Po dalších 
úspěšných výstavách musel 
ale spolek tyto prostory 
u Františkánů v roce 1977 
opustit. Výsledkem hledání byla 

zanedbaná zahrada gymnázia 
na tehdejším náměstí Odborářů, 
dnes Mikulášském náměstí. 
Další výstava se uskutečnila 
roku 1979 již v nově upra-
vené zahradě. A od té doby 
se počátkem května výstavy 
skalniček konají v tomto pros-
toru pravidelně.
Další z nich, spojená i s tradičním 
prodejem, bude od 5. do 14. 
května. A pro letošní rok je 
připravována ještě novinka, 
kterou bude podzimní výstava 
od 21. do 24. září.

          autor: Petr Liška

Již 20 let nezavíráme oči
Co je to Tyfloservis

Tyfloservis v obvodu „Trojky“

INZERCE

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

Pohled na roh Ferdinandovy a Jungmannovy ulice, kde stála 
Rakousko uherská Banka

Dnes stojí na rohu Klatovské (Ferd.) a Americké (Jung.) třídy 
Raiffeisen Bank

Proměny obvodu

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

Právní poradna pro seniory pokračuje

Centrální obvod pokračuje 
v úspěšné Právní poradně 
a opět nabízí jedinečnou 
možnost seniorům nechat si 
zdarma poradit od právníka. 
Poradna je určena lidem 
starším padesáti let, kteří 
mají trvalé bydliště na území 
třetího plzeňského obvodu. 
Právní poradenství se týká 
občanského, rodinného, by-
tového a dědického práva - 
jako jsou problémy s převody 
bytů, problémy s placením 
nájmu, společenství vlastníků, 

otázek věcných břemen, závěti 
a vypořádání závěti pro případ 
smrti, finanční problematiky 
seniorů (půjčky, dary) atd.
Není však poskytováno v ob- 
lasti trestněprávní či obchod-
něprávní. Právník neprovádí 
úkony jako je sepisování smluv 
nebo zastupování před soudy, 
zájemcům ale poradí, jak 
problém řešit či na jaké orgány 
se mají obrátit. Seniorům radí 
kvalifikovaný právník JUDr. 
Karel Uhlíř. 

Na právní poradnu je třeba se předem objednat, protože kapacita je omezená!
KONTAKT PRO OBJEDNáNÍ: 
Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň 305 83 (nad Velkou synagogou), 1. patro, dveře č. 16
Objednávky na telefonu: 378 036 472, Olga Sammerová, e-mail: sammerova@plzen.eu
Termíny poradny: 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6. 2011 -  od 9 do 12 hodin


