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Vážení občané, 

blíží se čas prázdnin, výletů 
a letních dovolených, a to mi 
připomíná staré dobré známé 
přísloví „Všude dobře, doma 
nejlíp“. Doufám, že to platí 
i pro Vás a rádi se vracíte 
domů. Ať už se chystáte kam-
koliv, na dalekou cestu, na 
chalupu nebo za poznáním, 
přeji Vám hezké zážitky 
a šťastný návrat. Možná 
z vašich cest zjistíte, že není 
ani tak důležité, kde jste, 
ale s kým tam jste. A to je 
možná i důvod, proč přijít 
ještě před prázdninami na 
společné setkání k přehradě 
České údolí. Dovolte mi, 
abych Vás pozval v sobotu 
25. června na čtvrtou Balo-
novou show. Snažili jsme 
se připravit pestrý program, 
poprvé se navíc sejdeme 
při této akci v novém areá-
lu. Věřím, že právě tam si 
společně užijeme opět po-
hodu a zábavu. 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Dvanáct dětí přechází frekven-
tovaný přechod na Klatovské 
třídě, holčička a chlapeček 
držící se vpředu mají na sobě 
zářivou reflexní vestu. To samé 
dvojice malých chlapečků 
vzadu. Možná se Vám už 
naskytl takový pohled na děti 
z mateřských škol na vycház-
kách v centrálním obvodu. Pro 
řidiče jsou teď v nových reflex- 
ních vestách nepřehlédnutelné. 
„Nechali jsme vyrobit celkem 
204 reflexních vestiček pro 
školky v obvodu,“ vysvětluje 
starosta Jiří Strobach. Obvod 
s mateřskými školami spolu-
pracuje dlouhodobě. Vestičky 
jsou podle starosty i učitelek ve 
školkách nezbytné. Teď, když 
mateřské školy dostaly vesty 
zdarma, mohou je dávat dětem 
při vycházkách, a tím rozhodně 
zvyšují jejich bezpečnost. „Děti 
už na vycházky bez reflexních 
vest vůbec nechodí. Někdy 
se dokonce přetahují, kdo si 
z nich vestičku obleče,“ říká
s úsměvem ředitelka 55. MŠ 
Mgr. Jitka Matějovicová. 

Už čtvrtá Balonová show 
se chystá u přehrady České 
údolí.
Oproti minulým rokům bude 
mít jednu významnou premi-
éru. Poprvé nebude na ze-
lené louce, ale v novém 
areálu Škodaland. Zábavy 

a atrakcí tak bude ještě mno-
hem více. 
Areál ožije v sobotu 25. června, 
vyroste tu velké podium 
a přibude řada atrakcí. Na  
podiu se vystřídají opět vel-
ké hvězdy. Přijedou Walda  
Gang, Brutus, Elán Revival, 

finalistka superstar Markéta 
Konvičková a představí se 
i nová skupina hrající „staré 
Davidovo hity“ říkající si 
Kroky Michala Davida. Zábav- 
ným odpolednem provede mo- 
derátor Leoš Mareš. 

Vycházky dětí z mateřských škol
v obvodu jsou nyní bezpečnější

U přehrady bude Balonová show

Upozornění: Silnice na hrázi je uzavřena. při show je průchodná pro pěší. Vice na str. 5

Starosta Jiří Strobach předává reflexní vestičky dětem ve 22. mateřské 
škole v ulici Zikmunda Wintra na Borech

Místostarosta Radislav Neubauer s dětmi z 27. MŠ.
Radost z vestiček tu měla také paní ředitelka Martina Průchová (uprostřed).
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Areál u borské přehrady Škodaland je otevřený
Slavnostní pásku přestřihli zástupci obvodu, primátor plzně a olympijská vítězka

na této in-line dráze bychom mohli trénovat i my, říká trenér petr novák

Do Plzně na otevření přijel s Mar-
tinou Sáblíkovou i její trenér Petr 
Novák. Kromě toho, že dohlížel na 
svoji svěřenkyni, ochotně se podepi-
soval přítomným.

Ve Škodalandu byla vybu-
dovaná čtyři sta metrů dlouhá 
a šest metrů široká in-line 
dráha s asfaltovým povrchem. 
Dráha splňuje podmínky 
závodních okruhů a s těmito 
parametry je druhou dráhou 
v celé České republice. Kva-
litu ocenil také trenér Martiny 
Sáblíkové petr novák.

„Dráha je pěkná, sice pro nás 
nepravidelná, ale je pěkně 
udělaná. Až mě překvapilo 
jak je široká, protože takhle 
přesně to má být. Myslím, že 
to bude dobře využívaný,” 
říká Petr Novák a dodává:  
„Když bychom na takové dráze 
trénovali, tak tam nesmí být 
lidi. Protože, když tým jede 
padesátkou, nedá se to už 
ubrzdit. Ale tato dráha je tak 
dobře udělaná, že i my bychom 
na ní mohli trénovat.” 

Také světová šampionka Mar-
tina Sáblíková se svěřila, že se 
jí moc líbí nový areál a spoko-
jená byla i s kvalitou dráhy. 
Na kolečkových bruslích ale 
Martinu bohužel v Plzni 
hned tak neuvidíme. „Máme 
hodně nabitý program a na 
brusle při přípravě nebude 
prostě čas,” vysvětluje trenér 
Petr Novák. Náročnost svého 
programu potvrdila i sama 
rychlobruslařka. „Je to nabi-
tý, ráno jsem už byla běhat,  
a potom ještě nějaké povinno-
sti tady v Plzni. Teď toto 
otevření, musím říct, moc 
dobrého areálu, a ještě mě 
čeká trénink. Ani nevím, co mi 
trenér naplánuje. Takže fakt 
nabitý, ale člověk to musí zvlád- 
nout,” usmívá se Martina. 
Otestování nové in-line dráhy 
si nenechali při slavnost-
ním otevření ujít milovníci 
kolečkových bruslí, ani od-

borníci na in-line bruslení. 
„Je skvělá, dráha takovýchto 
parametrů tady v Plzni, ani 
v republice vlastně není. 
Je to výborná věc. Plzeňští 
´inlajnáři´ se mají fakt na co 
těšit,” říká Tomáš Herout
z organizace Inlinetalent, který 
si umí představit na této dráze 
profesionální závody.

pátek 15. dubna byl význam-
ným datumem nejen pro 
třetí plzeňský obvod, ale 
pro celou plzeň. otevřel 
se multifunkční sportovní 
areál u borské přehrady 
České údolí, který dostal 
název Škodaland.
  
Zcela zaplněné nové parkoviště 
a přecpané okolní uličky, 
stovky nedočkavců, zvědavé 
děti těšící se do dětského 
koutku, maminky s kočárky, 
teenageři okukující nádherný 
nový skatepark, ale i senioři. 

Tak vypadal areál u přehrady 
České údolí krátce po pat-
nácté hodině před svým 
slavnostním otevřením. Přesně 
v 15:30 se otevřela brána 
nového areálu a starosta MO 
Plzeň 3 Jiří Strobach spolu 
s primátorem města Plzně 
Mgr. Martinem Baxou, místo-
starostou centrálního obvodu 
Radislavem Neubauerem a olym- 
pijskou vítězkou Martinou 
Sáblíkovou přestřihává slavnost-
ní pásku. 
„To je nádhera,” zní v tu chví-
li z úst lidí, kteří vstupují do 
areálu. Radost je vidět také 
na tváři starosty Jiřího Stro-

bacha. „Jsem nesmírně rád, 
že dnes můžeme představit 
tento areál,” říká Jiří Stro-
bach a dodává: „Naším cílem 
bylo zrealizovat místo pro 
sport, odpočinek a zába-
vu a myslím, že se nám to 
povedlo.” 

přijela šampionka Martina 
Sáblíková

Na otevření nechyběly spor-
tovní hvězdy. Na nové in-
line dráze, která splňuje 
profesionální parametry, se 
projela jako první světová 
šampionka, olympijská vítězka 

Martina Sáblíková. „Jelo se
mi dobře. Na to, že je to 
nový asfalt, je to dobrý,”  poch-
valuje si Martina Sáblíková 
dráhu po závodě s plzeňským 
hokejistou Janem Stránským. 
„Je dobrá, povrch je pěkně 
hladký. Určitě sem budu 
rád chodit jezdit,” usmí-
vá se Honza Stránský, 
který byl potěšený, že se 
mohl na bruslích postavit 
proti Martině. Jak se ale 
předpokládalo, naše nejlepší 
rychlobruslařka to tak trochu  
plzeňskému Indiánovi „nandala” 
a zajela rekord dráhy 1 minuta 
a 37 sekund na 1 kilometr. 

Atrakce v areálu lákaly ke hře

Děti při otevření hned otes-
tovaly nové hřiště s lanovou 
pyramidou, skluzavkou a spou- 
stou prolézaček. Tatínky za- 
se lákal minigolf. Zájem 
byl také o nový skatepark, 
který je největší v Plzni. 
Kluci na prknech tu zkoušeli 
překážky až do zavíračky. 
Nové posilovací stroje moh- 
li vyzkoušet senioři v tzv. 
senior koutku.
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přehrada České údolí opět ožívá  

Jsou to už více než dvě 
desítky let, kdy byly pláže 
u borské přehrady zaplněné. 
Stále se zhoršující kvalita 
vody lidi doslova vyhnala 
z tohoto hezkého místa 
a nechala prostor jen pro 
osamocené rybáře. Teď 
se zase život k přehradě 
vrací, díky novému spor-
tovnímu a rekreačnímu 
areálu Škodaland. 

Někteří z dnešních návštěvníků 
si na dobu, kdy se v přehradě 
České údolí ještě mohlo 
koupat, pamatují. „Jistě, pama-
tuju si, když se tu ještě kou- 
palo. To je nějakých pětadvacet 
let, od té doby tam nelezeme,“ 
směje se sympatická Marie, 
která si vychutnává pohodičku 
nového areálu na letní terase se 
svými kamarádkami. Tak jako 
vždy přijela i dnes na kole. 
„Jezdím sem pravidelně na 
kole, je to tu hezký, moc pěkný 
areál, ale nemají desítku,“
dodává Marie žijíci na Borech 
a lituje, že se v přehradě nedá 
koupat. 
Voda v přehradě ale jen tak 
čistá nebude. A právě proto 
se zde buduje koupací jezír-
ko. „Nádrž je totiž majetkem 
státu a její vyčištění by stálo 
téměř dvě miliardy korun. 
Víme, že koupání je pro lidi 
v této oblasti velmi důležité. 
V létě tu bude určitě hodně rodin 
s dětmi, které si budou chtít užít 
vodní radovánky,“ říká staro-
sta MO Plzeň 3 Jiří Strobach 

s kočárky, rodiče s dětmi, 
páry i party kamarádů. Dráha 
je dostatečně široká, takže tu 
nikdo nemá problém. „Jsem 
zvyklá z Brna na cyklostezky, 
tam nejsou okruhy,“ říká Te-
reza, která se přestěhovala 
do Plzně za svým přítelem 
Ondřejem. „Ale tohle je hezký, 
zase tu nejsou žádný nerovnos-
ti, to se mi líbí.“ 

Každý si vybere něco

Josef Kylián z Doubravky, 
kterého jsme zastihli s dcer-
kou Míšou na minigolfu, už 
s rodinou objel téměř všechny 
sportoviště v Plzni. „Čím víc 
takových sportovišť, tak tím 
lepší. Člověk si může vybrat 
a nemusí jezdit z jednoho konce 
města na druhý. Je to určitě 
plus, když úřad takto něco 
udělá a určitě sem lidé budou 
jezdit, vždyť i dneska ve všední 
den je tu poměrně plno,“ 
ukazuje pan Josef a dodává: 
„Každý si tu jistě něco vy-
bere.“ Chválí si také povrch na 
hřištích. „Pěkný hřiště, hlavně 
nepadá písek do bot.“ 

Do areálu nemíří jen Plzeňané. 
U volejbalového hřiště jsme 
„načapali” také maminku Evu 
z Rokycanska. „U nás nic ta-
kového nemáme, zrovna jsem 
se dívala, že to tu zkusím na 
in-linech,“ svěřuje se Eva 
a očkem pokukuje po svých 
dětech dovádějících v písku. 

a vysvětluje, jak bude voda 
v jezírku upravována: „Bude 
to voda bez chloru, vhodná ke 
koupání malých dětí i alergiků. 
Upravuje se několikanásobnou 
biologickou filtrací a použitím 
UV lamp.“ 

Lepší rampy a povrch

Ve skateparku se to hemží 
mladými kluky. „Jezdím sem 
městskou, jsem z centra,“ říká 
čtrnáctiletý Dominik, který 
přijel na skate s kamarádem 
Vaškem. „Ten skatepark je 
super,“ shodují se oba. „Jez-
dil jsem na Slovany, ale tady 
jsou lepší rampy a povrch,“ 
vysvětluje Dominik.
Skatepark si chválí i maminka 
Tereza, která bydlí na Borech. 

„My sem chodíme často, 
protože malý se učí skatovat 
ve skateparku s tátou. Areál je 

celý fajn, ale světlá stránka je 
určitě ten skatepark, je dobře 
postavený profesionálama 
z Prahy, hodně odborně, určitě 
nejlepší v Plzni,“ sděluje nám 
téměř jako největší odbornice 
sympatická Tereza. „Ne, nero-
zumím tomu, ale můj přítel 
ano,“ odpovídá s úsměvem na 
naši otázku, zda je snad profe-
sionálka. 
Většina lidí sem jezdí bruslit. 
S parkováním nemají prob-
lém, nové parkoviště přímo 
u areálu pojme 200 aut. 
„Nejvíce využívaná je určitě 
in-line dráha,“ potvrdil nám 
správce areálu Jaroslav Mati-
aska. Po 400 metrů dlouhém 
okruhu tu jezdí maminky 

Marie (vpravo) jezdí do areálu Škodaland pravidelně na kole. Za slunečného 
počasí si vychutnává posezení se svými kamarádkami na letní terase.

Nejvíce je v areálu využívána in-line dráha. Tu přijel vyzkoušet také Ondřej 
z Plzně se svojí přítelkyní Terezou pocházející z Brna.

Dominik si chválí ve skateparku 
hlavně rampy a povrch

Sedmiletá Míša zkouší v areálu minigolf
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nešvarem jsou černé skládky 

proč lidé vyhazují odpad na 
ulici, když existují sběrné 
dvory? proč nevyužijí svo-
zové soboty velkokapacitního 
odpadu, které Mo plzeň 3 
pravidelně pořádá?
odpovědi na tyto otázky by-
chom asi hledali marně. Jde 
o nezodpovědnost jedinců, 
jejichž počínání přidělává 
práci pracovníkům úřadu, 
úklidových firem a stojí ne-
malé peníze. 
  
O problematice černých skládek 
v ulicích třetího plzeňského 
obvodu jsme si povídali 
s místostarostou Radislavem 
Neubauerem. Ten provádí 
pravidelně kontroly čistoty ulic 
s vedoucím odboru dopravy 
a životního prostředí Petrem 
Balounem. „I přes všechna 
opatření se černé skládky 

sběrných dvorů,“ upřesňuje 
místostarosta a upozorňuje, že 
tato služba je pro občany  zcela 
zdarma. Zbavit se kdykoliv 
odpadu mohou lidé ale i ve 
zmíněných sběrných dvorech. 
V obvodu jsou celkem 3 a lze 
do nich odvést veškerý odpad 
včetně bioodpadu.
Přes veškerou snahu obvodu 
nezodpovědných občanů, kteří 
si veřejné plochy pletou se 
skládkou, neubývá.  „Byli jsme 
nuceni provést letos v dubnu 
výběrové řízení na úklid nepo-
volených skládek, abychom za-
jistili pořádek v ulicích,“ říká 
Neubauer. 
V ulicích by tedy díky všem 
opatřením mělo být čisto. Bude  
nás to ale kvůli některým 
nezodpovědným obyvatelům 
stát více peněz. 

v ulicích stále objevují,“ potvr-
zuje místostarosta MO Plzeň 3 
Radislav Neubauer. 
Obvod se snaží skládkám  
předcházet. Dlouhodobě pořádá 
tzv. svozové soboty. „Celoročně 

každou první sobotu v měsíci 
jsou přistavovány na vybraných 
místech v obvodu velkokapa-
citní kontejnery. Tak se občané  
mohou zbavit svého objem-
ného odpadu a nemusí ani do 

Místostarosta Radislav Neubauer (vpravo) a vedoucí odboru dopravy a životního 
prostředí Petr Baloun dávají příkaz úklidové firmě na odstranění další černé skládky

Každou první sobotu v měsíci jsou přistaveny velkokapacitní
kontejnery na odpad na svozových místech:
• Doudlevce, Zelená ulice

• Bory, Heyrovského ulice
 – bývalý sběrný dvůr 

• Bory, Boettingerova
 x Klatovská – u parkoviště 

• Klatovská
 – odbočka do ulice V Lukách 

(směr Litice)

• Zátiší
 – Kreuzmannova ulice
 (za čerpací stanicí ONO)

• Nová Hospoda
 – K Merfánům

• Purkyňova x Resslova
 – u viaduktu

• Roh Korandova x Plachého
 (liché měsíce)

• Roh Kardinála Berana
 – Bendova

• Výsluní, křižovatka cest
 za Tyršovým mostem

• Skvrňany
– Křimická x Malesická x Na 

Dlouhých záhonech

• Skvrňany – slepá ulice
 pod internáty – Lábkova

• Skvrňany – Pecháčkova
 x Waltrova – u garáží

• Přední Skvrňany
 – Jakuba Škardy

• Přeštická ulice
 – nad zimním stadionem

• Pařížská ulice – u garáží

• roh Skrétova x Plachého
 – u lékárny (sudé měsíce)

• ulice V Šipce

Jarní seče jsou v plném proudu
Od 10. května  probíhá na všech 
úsecích v MO Plzeň 3 seč 
travnatých ploch. Obvod má 
travnaté plochy rozdělené do 
pěti úseků. Na úseku č. 1 je 
posekáno od ulice 17. listo-
padu až k Masarykovu náměstí, 
Štruncovy sady a okolí řeky se 
dosekává. „Na tomto úseku, 

ve kterém je převážně park, 
byla ukončena již druhá seč,“ 
říká místostarosta MO Plzeň 3 
Radislav Neubauer. Úsek č. 2 
– zadní a přední Skvrňany je 
hotov a dosekává se u auto-
busového nádraží směrem 
k ulici Hálkova. Stejně je tomu 
na úseku č. 3 -  Zátiší, Nová 

Hospoda, Slovanské údolí a fini-
šuje se na Borských polích. 
Na úseku č. 4, který zahr-
nuje travnaté plochy u Okres-
ního soudu Plzeň – město, 
v Sirkové ulici, Doudlevecké, 
Zborovské je také prakticky 
hotovo a dosekává se jen 
v okolí Zimního stadionu. 

„Také na úseku č. 5 od ulice
Borská směrem ke Kaplířově uli- 
ci je seč dokončena a začalo 
se sekat od ulice U Borského 
parku směrem k ulici Hey-
rovského,“ dodává Petr Ba-
loun, vedoucí Odboru dopravy 
a životního prostředí ÚMO 
Plzeň 3.
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Už téměř dvě desetiletí se 
konají tradiční taneční vínky 
na území třetího plzeňského 
obvodu. Jarní taneční vínek 
proběhl opět 20. dubna v kul-
turním domě Peklo. Senioři tu 
tančili za doprovodu orchestru 
TO1 Miroslava Novotného, 
pozdravit je přišel i starosta Jiří 
Strobach. Vstupné bylo zdar-
ma. Další taneční vínek bude 
obvod pořádat opět na podzim.

Krátce z obvodu
na Jižním předměstí se ko-
nal studentský festival s náz-
vem Bombafest. Své místo 
dostalo i umění. Díla vysta-
vovali nadějní mladí fotogra-
fové a studentky plzeňského 
Ústavu umění a designu. Akce 
se konala pod záštitou starosty 
MO Plzeň 3 Jiřího Strobacha. 

podle statistik plzeňské ma- 
riky sídlící v budově Úřadu 
Mo plzeň 3 se během prv-
ního čtvrtletí letošního roku 
narodilo v plzni 930 dětí, z toho 
483 chlapečků a 447 děvčat.
Nejoblíbenějšími jmény byly 
Anička a Jan. Sňatků bylo uzav- 
řeno celkem 84, evidováno je  
771 úmrtí.

Běhu naděje, který pod-
poruje boj proti rakovině, se 
zúčastnilo 343 účastníků.
Vybráno bylo celkem 24 007,- 
korun. Každoročním aktivním 
účastníkem běhu je také sta-
rosta Jiří Strobach. Letos se 
běhalo 16. dubna, start závodu 
byl u obchodního domu Plaza. 

V areálu TJ Slavia VŠ v plzni 
na Borech byla 28. dubna slav- 
nostně otevřena nová in-line 
dráha. Je dlouhá 300 metrů, 
5 metrů široká a má asfaltový 
povrch. 

V centru plzně pokračují oblí- 
bené trhy, poslední Májové 
a letní proběhly na přelomu 
května a června. V srpnu jsou 
na programu Bartolomějské. 
Pravidelně se konají také Plzeň-
ské farmářské trhy v Pallově ulici.

podporujeme aktivní život
seniorů v obvodu

z důvodu rekonstrukce mos-
tu za věznicí na Borech je 
dlouhodobě uzavřena silnice 
na hrázi borské přehrady.

V úterý 31. května proběhla na 
radnici koordinační schůzka 
ohledně průchodnosti cesty 
k areálu Škodaland v Českém 

údolí. Vedení obvodu se 
podařilo vzniklou nepříjemnou 
situaci včas vyřešit ve prospěch 
občanů, i když nebylo předem 
o rekonstrukci informováno.
Silnice je v současné době 
otevřena pro pěší, ale od 
27. června do 22. srpna bude 
uzavřena zcela. „V době úplné 

uzavírky bude přístupnost 
areálu zajištěna bezplatnou 
dopravou autobusy MHD. 
Linka bude jezdit v intervalu 
30 minut, v případě potřeby 
bude četnost jízd navýšena,” 
upřesňuje místostarosta Radis-
lav Neubauer.

Ve čtvrtek 19. května navštívili 
místostarosta MO Plzeň 3 Radislav 
Neubauer a zastupitel MO Plzeň 
3 Milan Šupík seniorky v MÚSS 
Plzeň Bory, aby jim popřáli k svátku 
matek. „Je to jedna z příležitostí, 

jak ocenit jedinečnost a nepostra-
datelnost ženy ve společnosti,“ říká 
Radislav Neubauer. Tento mezi-
národní svátek, který se v našich 
zemích slaví na druhou květnovou 
neděli, má dlouhou tradici. Jeho 
počátky hledejme již ve starověkém 
Řecku spojené s uctíváním bohyně 
Rhey, matky všech bohů a zároveň 
se svátkem plodnosti a matek. Zás-
tupci obvodu připravili seniorkám 
malé občerstvení a poseděli s nimi 
u kávy. Hudební skupina zahrála pro 
dobrou náladu oblíbené melodie, 
které si všichni přítomní s chutí za-
zpívali. „Máme upřímnou radost, 
že můžeme naše seniorky navštívit 
a vyjádřit jim svoji vděčnost 

a úctu,“ dodává Milan Šupík, který 
se představil i jako skvělý tanečník. 

Nabízí:
• sepisování smluv ( smlouvy kupní, darovací,     
   převody nemovitostí  a další )
• přípravu, sepsání návrhu a zastupování 
   v občanskoprávním řízení

• právní poradenství a konzultace
• obhajobu v řízení trestním, další právní servis
Naše motto:
Flexibilita, loajalita, diskrétnost a osobní přístup!

tel./fax: 377 220 004  l  mobil: 608 963 885, 724 261 946  l  email: advokat.kubikova@cbox.cz  l  www.advokat-kubikova.cz

Silnice na hrázi přehrady je uzavřena
Lidé mohou využívat bezplatně MHD

zástupci Mo plzeň 3 navštívili
u příležitosti Dne matek MÚSS plzeň Bory

INZERCE

advokátní kancelář
JUDr. Eva Kubiková
Havlíčkova ul. 20, 301 37  Plzeň
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Květen opět přinesl do plzně 
tradiční oslavy osvobození 
s názvem Slavnosti svobody. 
Letos se od 5. do 8. května 
slavilo už 66. výročí.

Pietních aktů u památníků 
obětem, včetně toho největ-
šího u pomníku Díky Ameriko 
na Americké třídě, se zúčastnili 
také zástupci třetího plzeňského 
obvodu. Vyvrcholením oslav 
byla opět kolona historických 
vojenských vozidel Convoy of 
Liberty. Vozy sledovaly podél 
Klatovské třídy tisíce lidí.

Starosta Jiří Strobach, místostarosta Radislav Neubauer a člen rady MO 
Plzeň 3 Ing. Pavel Kotas při pietním aktu v Plzni na Chodském náměstí.

Ve středu 11. května zavítal válečný veterán Earl Ingram do 22. mateřské školy v ulici Zikmunda Wintra na Borech. Tuto mateřskou školu navštěvují 
příslušníci 2. pěší divize americké armády každoročně už od roku 1995, protože leží nejblíže jejich památníku na Chodském náměstí. Děti dostaly 
od amerického veterána švihadlo, on si od nich na památku odvezl podstavec na svíčky.

INZERCE

plzeň ožila oslavami osvobození
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obvod poslal nejvysmátější třídu zadarmo do kina

Bambiriáda přilákala davy lidí k borské přehradě

1. místo fotografie Krocení divoké zvěřě (7. B, 10. ZŠ, náměstí Míru)

2. místo fotografie S úsměvem jde všechno líp (2. A, Benešova ZŠ ) 3. místo fotografie 33 úsměvů z Litic (4. A, 26. ZŠ, Litice)

Celkem 23 tříd ze sedmi zák-
ladních škol se zúčastnilo sou- 
těže o Nejvysmátější třídu ob-
vodu. Hodnocení nebylo vůbec 
jednoduché, fotografie byly hodně 
originální. Nakonec se tou nej-
vysmátější třídou obvodu stali 
sedmáci z 10. základní školy 
na náměstí Míru. Ti všichni šli 
zadarmo do kina. Vstupenky 
do kina si odnesli také autoři dru-
hého a třetího nejlepšího snímku. 
Všechny fotografie najdete 
na internetových stránkách ob- 
vodu – www.plzen3.eu. 

Největší prezentace volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže 
po letech změnila místo.  
Z Chvojkových lomů se pře-
sunula do areálu Škodaland 
u přehrady České údolí. Tento 
nový areál tak ožil od 26. do 
28. května první velkou akcí, 
cestu si sem našly davy lidí.    
„Jsme rádi, že se Bambiriáda 
koná ve Škodalandu. Není to 
jen sportovní areál, byl vybu-
dován také pro účely konání 
akcí tohoto typu,“ řekl starosta 
Jiří Strobach s tím, že areál 
nabízí větší prostor, možnosti 
a využití vodní hladiny. To 
potvrdil také organizátor Mar-
cel Hlaváč. „Po čtyřech letech 
se mohli vrátit na prezentaci 
hasiči a nechyběl také jachting,“ 

uvedl Hlaváč s tím, že Chvoj-
kovy lomy nestačily pro tak 
velkou akci ani kapacitně. 
Konání Bambiriády ve Škoda- 

landu přivítal i místostarosta 
MO Plzeň 3 Radislav Neubau-
er, který působí jako poradce 
Plzeňského kraje pro nezis-

kové organizace. „Vážím si 
toho, že si Plzeňská krajská 
rada dětí a mládeže vybrala 
pro konání Bambiriády právě 
areál Škodaland. Bambiriá-
da je hodně zajímavá akce,“ 
uvedl Neubauer. 
Hlavní hvězdou prvního dne 
byl rozhodně Miro Šmajda, 
alespoň pro náctileté slečny, 
které ho nechtěly pustit. Miro 
se podepisoval na místa, která 
se ani nedají zveřejnit. Pro-
gram dalších dnů byl nabitý, 
probíhaly ukázky vodních 
záchranářů, malých hasičů, 
turnaje v minikopané, střílelo 
se na trenažér i z luku, své 
umění ukazovali sokolníci 
a na autogramiády dorazili 
plzeňští sportovci. 
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NOVÉ BYTY

JARNÍ AKCE
od 1.5.2011 do 30.6.2011

cenové zvýhodnění
až 180 000 KČ

U bytového domu převažují
byty 1 + kk a 2 + kk.

Nebylo zapomenuto ani
na byty 3 + kk a 4 + kk.

Jak řešit potíže s úhradou nákladů na 
bydlení v nájemních bytech města plzně

na Bytovém odboru MMP 
nebo zdarma na neziskových 
organizacích, např.:

SpoLEČnoST TADY A TEĎ 
tel. 724 247 191
ČLoVěK V TíSni
tel. 377 240 090

oBČAnSKá porADnA pLzEň
tel: 377 456 468

Svou bytovou situaci mohou 
také konzultovat prostřednic-
tvím Sdružení nájemníků ČR pro 
Plzeňský kraj - tel: 774 705 728.

Kompletní text a rady, jak řešit 
potíže s úhradou nákladů na 
bydlení, najdete na stránkách 
www.plzen3.eu v sekci „po-
radna a řešení situací“.

U nájemních bytů s regu-
lovaným nájemným ve městě 
plzni, což je i u bytů v domech 
ve vlastnictví města plzně, 
se od roku 2007 pravidelně 
každoročně navyšuje nájem-
né, jehož deregulace by měla 
být ukončena dne 31. 12. 2012. 

Je pravděpodobné, že celá řada 
občanů – nájemců městských 
bytů se může dostat do situ-
ace, kdy nebudou schopni 
pravidelně a včas hradit nájem-
né a další výdaje za služby spo-
jené s užíváním bytu.

Pokud se při platbě oprávněného 
nájemného dostává občan do 
finančních problémů, může 
požádat Odbor státní sociální 
podpory Úřadu práce o pod-

zapisování dětí 
do cestovních 
dokladů rodičů 
končí
Dnem 1. července 2011 je no- 
velou zákona o cestovních do-
kladech zrušeno zapisování 
dětí (občanů mladších 10 let)  
do cestovních dokladů rodi- 
čů, provádění změn a dopl-
ňování údajů o dětech v ces-
tovních dokladech rodičů. 
Občan mladší 10 let smí i po 
1. červenci 2011 překročit 
hranice bez vlastního ces-
tovního dokladu s rodičem, 
v jehož cestovním pasu je 
zapsán, nejpozději však do 
26. června 2012. Po tomto 
datu musí dítě cestovat do 
zahraniční pouze s vlastním 
cestovním dokladem.

poru v hmotné nouzi, do níž 
spadá i příspěvek na bydlení. 
Pro občana je rozhodující jeho 
schopnost řešit svůj dluh na 
nájemném v co nejkratší době 
- již při neschopnosti úhrady za 
jeden či maximálně dva měsíce 
je žádoucí navštívit Bytový 
odbor MMP, kde je možné se 
dohodnout na dalším postupu 
či získat radu, jak nevhodněji 
vzniklou situaci vyřešit. 
Nájemcům, kteří se momen-
tálně nachází či případně se 
mohou v budoucnu nachá-
zet v tíživé životní situaci, 
lze doporučit, aby se ihned 
obrátili o pomoc a radu na 
sociální odbor příslušného 
městského úřadu v místě 
svého bydliště, poradit se 
mohou i se správcem domu, 

INZERCE
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25.6. 2011 / ŠKODALAND 
14:00 – 22:00

s LEOŠEM MAREŠEM
Walda Gang  /  BRUTUS 
KROKY Michala Davida  /  ELÁN revival
Markéta Konvičková - ČS Superstar  /  Jarek Filgas
Seskok parašutistů  / Vodní atrakce / Zorbing
Ukázkový zásah Městské policie a hasičů  / OHŇOSTROJ  /  Dětský domov 
DOMINO – hudební a taneční vystoupení  /  BEAT BOX

více info na www.plzen3.eu

4

CENTRÁLNÍ OBVOD PLZEŇ 3 Vás zve

INZERCE
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Bronzové medaile prof. MUDr. 
Jana Jánského udělované za de- 
set bezpříspěvkových odběrů 
krve předal ve středu 18. května 
dobrovolným dárcům z cen- 
trálního plzeňského obvodu sta- 
rosta Jiří Strobach a ředitelka 
Oblastního spolku Českého 
Červeného kříže Plzeň-město  

paní Svatava Slavíková. Na slav- 
nostní předání plaket bylo po-
zváno 24 bezpříspěvkových 
dárců krve. Setkání s dobro-
volnými dárci krve jsou or-
ganizovány dvakrát ročně.  
Kromě bronzové Jánského 
plakety je pro hosty připraveno 
i malé pohoštění a květiny.

Lidé chtějí mít v centru Plzně 
méně aut, více zeleně a venkov- 
ního posezení u restaurací 
a kaváren. Potvrzuje to průzkum 
mezi obyvateli Plzně. Proto se 
vedení MO Plzeň 3 rozhod-
lo snížit sazbu poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
u venkovních předzahrádek 
pro provozovatele restaurací 
a kaváren ve středu města. 
Rada MO3 schválila výšku 
nájmu na 5,- Kč za m². Tím za-
traktivnila nabídku pro restau- 
ratéry. „Pro většinu provo-
zovatelů byl poplatek za 
zřízení předzahrádky příliš 
vysoký a nemohli si ji tedy  
během letní sezóny dovolit  

v takové míře. Zavedením vý-
razně nižší sazby poplatku 
doufáme, že majitelé restau-
rací nabídku uvítají a potěší své 
hosty možností občerstvit se 
venku,“ upřesnil starosta cen-
trálního obvodu Jiří Strobach.  
Do této doby platili provo- 
zovatelé za pronájem třikrát 
tolik, tedy 15,- Kč za m². 
Snížení sazby již přináší své 
ovoce. O předzahrádku zažá- 
dalo nově už několik majitelů  
na náměstí Republiky a v při-
lehlých uličkách. Nově byste 
tak v létě mohli posedět 
například v Martinské ulici, která 
se v loňském roce proměnila 
na pěší zónu.

Členové Kontrolního výboru 
zMo plzeň 3 se seznamovali 
v průběhu března s prací 
Městské policie Služebny střed.
Mohli se zúčastnit jak den-
ních služeb, tak nočního 
opatření „Centrum“ a také 
sledovat práci Městské policie 
během fotbalového zápasu. 

Členové výboru měli největší 
zájem o noční služby. Hlídky 
v doprovodu téměř poloviny 
kontrolního výboru se pohy-
bovaly především na náměstí 
Republiky, Americké třídě, 
Kopeckého sadech a na Jižním 
předměstí. 
„V centrálním obvodu je 

práce Městské policie pod 
drobnohledem. Pro Kontrolní 
výbor Městské části Plzeň 
3 je důležité se seznámit 
s problémovými místy,“ říká 
předseda Kontrolního výboru 
MO Plzeň 3 Radoslav Škarda 
a dodává: „Jsem rád, že se akce
zúčastnila téměř polovina Kon-

trolního výboru ZMO Plzeň 3.“ 
Cílem společné pochůzky bylo  
poznat práci a technické mož-
nosti Městské policie přimo 
ve výkonu služby. Poznatky 
členů výboru budou pos-
toupeny příslušným komisím 
Rady obvodu a města.

V pátek 13. května se sešli hokejoví fanoušci na náměstí Republiky, aby 
společně fandili českým reprezentantům na Mistrovství světa v hokeji. Utkání 
proti Švédsku našim bohužel nevyšlo, i tak si ale společné sledování zápasu na 
velkoplošné obrazovce Plzeňané pochvalovali. 

Po vítězném utkání s Baníkem a oslavách na stadionu v sobotu 21. května 
vyrazili plzeňští fotbalisté na tzv. City tour centrem města. Nejprve pozdravili 
všechny fanoušky na náměstí Republiky, kteří sledovali vyprodané utkání na 
velkoplošné projekci. Poté se vydali na jízdu noční Plzní.        foto: FC Viktoria

Sportovní přenosy přilákaly na náměstí republiky
tisíce fanoušků hokeje a fotbalu

Starosta oceněnil dárce krve

Kontrolní výbor se seznamoval s prací městské policie v terénu

Snížená sazba pronájmu přinese více 
venkovního posezení v centru
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Plzeňské služby
Edvarda Beneše 23

Plzeň

Iveta Rejšková
obchodní manažerka

mob.: +420 605 88 66 88 , +420 605 80 88 88
e-mail: iveta.rejskova@plzenskesluzby.cze-mail: iveta.rejskova@plzenskesluzby.czwww.plzenskesluzby.cz

NON-STOP DISPEČINK
800 505 505

PRVNÍ SPRÁVCE,
KTERÝ ZA SPRÁVU VAŠEHO DOMU
PLATÍ VÁM

SVĚŘTE NÁM SPRÁVU VAŠEHO DOMU
A

MY VÁM ZAPLATÍME AŽ 100 000,- Kč

( částka závisí na počtu bytů v SVJ )

INZERCE
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Telefonní kontakty Mo plzeň 3 
sady pětatřicátníků 7, 9
ústředna 37 803 1113

Zbouráním kasáren 35. pěšího pluku v lednu 1969 začalo budování dnešního mostu Generála Pattona a Rondelu a zjednodušila se 
doprava na sídliště Severního předměstí

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

nejstarší obyvatelce obvodu je úctyhodných 104 let 

Marie Sozanská oslavila letos 104 let a je nejstarší obyvatelkou obvodu. 
K jejímu životnímu jubileu jí každoročně přeje také starosta Jiří Strobach.

Starosta Městského obvodu 
plzeň 3 Jiří Strobach každý 
rok gratuluje nejstaršímu 
obyvateli obvodu. 25. května 
měl tu čest, že mohl stejně  
jako v minulých letech po- 
přát Marii Sozanské. Ta letos 
oslavila neuvěřitelných 104 let.

Paní Marie Sozanská, která 
se narodila 25. května 1907 
v Želci, má i v úctyhodném 
věku spoustu zálib. Zajímá se 
o politické dění, čte noviny, luští 
křížovky a především je velkou 
fanynkou hokeje. Palce držela 
i naší hokejové reprezentaci 
na letošním mistrovství světa. 
„Maminka žije v Plzni v Sukově 
ulici už 38 let, předtím bydlela 
v Mariánských Lázních, kde si 

zamilovala fontánu na kolonádě,“ 
prozradila dcera Eva Mainerová, 
která se o paní Sozanskou stará 
se svým bratrem Zdeňkem. 
Rodina paní Sozanské sahá až 
do pěti generací. Má dvě děti, 
čtyři vnoučata, sedm pravnoučat 
a jednoho prapravnoučka, 
kterému jsou dva roky. Ze 
všech má velikou radost. Vnuk  
Petr hraje hokej, Michal fotbal 
a ještě se věnuje moderování.
„Na návštěvu za paní Sozanskou 
jsem se velice těšil,“ poznamenal 
starosta centrálního obvodu Jiří 
Strobach. „Je to opravdu milá 
dáma se smyslem pro humor 
a já jí přeji, aby jí stejný životní 
elán vydržel i mnoho dalších 
let,“ dodal starosta. 


