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TROJKA
Pejskové a jejich páníčci si 
užili psí odpoledne
Bohatý program, soutěže, pa-
mlsky, ale i krásné počasí při-
lákalo 28. května do Borského 
parku plzeňské pejskaře. Ko-
nal se již pátý ročník oblíbené 
akce Psí den.

Psí amatéři i profesionálové si 
mohli změřit síly na překážko-
vém běhu agility. „Lidé i pej-
skové byli nadšení, do závodů 
se nám hlásili zájemci celé od-
poledne,“ uvedl jeden z organi-
zátorů závodu Jan Fiala. Úspěch 
sklidila Alena Smolíková, která 
během tří skladeb předvedla tři 
různé psy a dvě disciplíny – dog-
dancing a frisbee.
Návštěvníkům se představila 
i ne zcela známá disciplína fly-
ball, k vidění byla ukázka prá-
ce asistenčních psů. Program 
vrcholil soutěží o NEJ psa. Po-
rota ve složení předsedy Zdeň-
ka Srstky a vedení MO Plzeň 3 
– starosty Radislava Neubaue-
ra a místostarostů Radoslava 
Škardy, Jaroslavy Maříkové 
a Davida Procházky, pak svě-
domitě hodnotila kategorie 
malých i velkých plemen při 
soutěži o NEJ psa. Celkem sou-
těžilo 88 psů, 54 malých a 34 
velkých plemen. Mezi malými 

plemeny se nakonec na třetím 
místě umístil buldoček Die-
go s paničkou Ljubou Pelan-
tovou, na druhém místě pudl 
Alwin s Kateřinou Flídrovou 
a vítězem se stal Kavalír King 
Charles Španěl Arčík a jeho 
majitelka Lenka Eisenhamero-
vá. Na třetím místě v kategorii 
velkých plemen skončil Quido, 
štěně německého ohaře, s pa-
ničkou Veronikou Pavelkovou, 
druhé místo patřilo Dominice 

Slavotínkové a její Kofole, fen-
ce retrívra. Vítězem se pak stal 
kříženec Bojar s jeho panič-
kou Alenou Liškovou. Zvláštní 
ocenění udělil Zdeněk Srstka, 
a to Kristýně Břízové a bul-
mastifovi Marleymu. „Chtěl 
bych Vám všem moc poděkovat 
za dnešní odpoledne, bylo to 
báječné a moc jsem si to užil. 
Jsem opravdu dojatý,“ zakon-
čil odpoledne Zdeněk Srstka 
a sklidil obrovský potlesk.

PRO AKTIVNÍ A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT NAŠICH SENIORŮ 

NOMINOVAT MŮŽETE PŘÍBUZNÉ, KAMARÁDY ČI 
ZNÁMÉ S TRVALÝM BYDLIŠTĚM NA ÚZEMÍ MO 
PLZEŇ 3, NAROZENÉ  V ROCE 1955 A DŘÍVE.  

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 25. ZÁŘÍ 2015 

 
Formuláře a více informací k soutěži najdete 

v recepci ÚMO Plzeň 3 nebo na 
internetových stránkách www.plzen3.eu  

 
 

Vážení občané,
je to neuvěřitelné, ale prázd-
niny se nezadržitelně blíží 
ke konci a čeká nás podzim. 
Doufám, že jste si léto užili 
tak, jak jste chtěli, protože po-
časí nám tentokrát přálo. Ale 
nebojte, i v září a říjnu na Vás 
čeká spoustu zajímavých dní. 
Hned 1. září jsme opět připra-
vili v Borském parku pro ško-
láky První zvonění, 19. září se 
těšte na Plzeňské ohýnky, po-
kračovat budou Plzeňské far-
mářské trhy a na náměstí se 
vrátí také ty tradiční řemesl-
né. A stále nabízíme i mnoho 
zajímavých zážitků pro senio-
ry, rozšířili jsme nabídku kur-
zů, zájezdů i přednášek. Přeji 
Vám klidný vstup do poslední 
třetiny letošního roku.

Radislav Neubauer
Starosta MO Plzeň 3
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TÉMA TROJKY

Na konci května proběhlo pi-
lotní setkání k projektu Šance 
pro vnitroblok, kterým chce 
Městský obvod Plzeň 3 a spo-
lek Pěstuj prostor iniciovat 
zlepšení podoby vnitrobloku 
na Borech. 

Diskutovat o vnitrobloku mezi uli-
cemi Majerova, Raisova, Dvořáko-
va a Politických vězňů v Plzni na 
Borech přišla více než padesátka 
obyvatel. Po počáteční nedůvěře se 
celým večerem nesla příjemně kon-
struktivní atmosféra.
Mezi návštěvníky setkání zpo-
čátku vládla opatrnost. Starostovi 
městského obvodu byl dokonce 
předem adresován otevřený dopis 
s šesti podpisy, ve kterém občané 
žádali, aby se ve vnitrobloku ne-
dělo nic nad rámec běžné údržby. 
Po krátkém představení projektu 
architektem Markem Sivákem, 
místostarostou Radoslavem Škar-
dou a sociologem Petrem Matouš-
kem začaly padat otázky o možné 
podobě tohoto vnitrobloku. Pro 
účastníky besedy pak zazněla 
jedna velice důležitá informace. 
Městský obvod Plzeň 3 nabízí li-
dem šanci říci, co si přejí. Pokud 

si budou přát mít místo v současné 
podobě, nebude obvod do vnitrob-
loku investovat, jak ostatně potvr-
dil na setkání přítomný starosta 
Radislav Neubauer. 
Obyvatelé mluvili o tom, jak vni-
troblok užívají. Zazněly tech-
nické i sociální problémy, které 
současný stav způsobuje, pro-
běhla diskuse mezi samotnými 
obyvateli z jednotlivých domů. 
Ukázalo se, že největší prioritu 
má zachování zeleně a travna-
tých ploch, dosadba nových stro-

mů, vyřešení parkování, umístění 
dětských prvků a také podzemní 
kontejnery. Většina z více než 
tří desítek nápadů bude dále roz-
pracována.  
„Chtěl bych přítomným obča-
nům poděkovat, že setkání vě-
novali svůj čas, protože dnes 
není samozřejmé se o prostředí 
kolem sebe zajímat,“ říká I. mís-
tostarosta centrálního obvodu 
Radoslav Škarda. „Projekt bude 
nyní pokračovat dalšími bese-
dami, shrnutím výstupů a tzv. 
paralelním zadáním – vyzvanou 
architektonickou soutěží,“ dodal 
Radoslav Škarda. 

Veřejné projednávání k revitali-
zaci vnitrobloku na Borech, které 
proběhlo na Střední průmys- 
lové škole strojnické a střední 
odborné škole profesora Švej-
cara 26. května, bylo prvním 

veřejným projednáváním v obvo-
du. Co je to vlastně veřejné pro-
jednávání? Na otázky odpovídal 
místostarosta Radoslav Škarda.  

Co je veřejné projednávání,
a proč jste se rozhodli právě 
pro tento prostor?

Veřejné projednávání je způsob 
zadání architektonické soutěže, 
tvorby veřejného prostoru a vy-
slyšení potřeb místních obyva-
tel. Jde hlavně o to, aby architekti 
při své práci vycházeli z potřeb 
lidí, kteří žijí v okolí plánované 
revitalizace. Právě tento vnitro- 
blok je na pomezí veřejného pro-
storu a soukromého, intimního  
prostoru, který slouží právě oby-
vatelům přilehlých domů. Víme, 
že v této lokalitě je obrovská 
poptávka po parkovacích mís-
tech a bylo nasnadě jednoduše 

vytvořit další parkovací místa. 
Nicméně nám vnitroblok přijde 
natolik jedinečný, že zastavět jej 
parkovacími místy bez vyslyše-
ní potřeb místních obyvatel by 
bylo trestuhodné.

Jak proběhlo projednávání
a jaké výsledky přineslo?

Nejen pro nás to byla první zku-
šenost, v našem obvodu se zatím 
nic takového nikdy nerealizovalo. 
Projednávání se konalo nedaleko 
zmiňovaného vnitrobloku. Pří-
jemně nás překvapil zájem míst-
ních obyvatel o místo, kde žijí. 
Zpočátku samozřejmě panovala 
nedůvěra, ale pevně věřím, že se ji 
podaří překonat. Projednávání se 
zúčastnilo přes 50 lidí. V diskusi 
každý vyjádřil své priority na vy-
užití prostoru. Převážilo zacho-
vání zeleně, rozšíření dětských 

prvků, ale i vyřešení parkovacích 
míst v okolí.
 
Jaký bude další postup?

Po zpracování výsledků prvního 
setkání, které realizuje organi-
zace Pěstuj prostor, rozešleme 
výsledky do schránek i s po-
zvánkou na další setkání. To plá-
nujeme začátkem září. Po další 
diskusi budou výsledky předány 
architektonické kanceláři, která 
zpracuje návrh revitalizace na 
základě předaných připomínek. 
Také k této studii se budou míst-
ní obyvatelé vyjadřovat. Způsob 
veřejného projednávání je prac-
nější a časově náročnější než 
prosté zadání projektu architek-
tovi, ale pevně věřím, že celý 
proces přinese krásný prostor, 
který bude naplňovat potřeby 
místních obyvatel.

Občané diskutovali s vedením Trojky
o podobě vnitrobloku

Co bude s vnitroblokem dál?
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Škodaland hostil 8. ročník Balonové show

Nové hřiště na Borech otevřely děti ze 44. MŠ

Obvod chce posílit protipovodňové opatření
v Radobyčicích a Doudlevcích

Už poosmé se 20. června usku-
tečnila oblíbená akce centrál-
ního obvodu, popáté v multi-
funkčním areálu Škodaland. 
Balonová show, jak byli lidé do-
sud zvyklí, ale v letošním roce 
rozšířila svůj název na „Balo-
nová show opět bez balonů aneb 
Nebe plné padáků“.

Opět totiž bohatý hudební pro-
gram doprovázely seskoky s pa-
dáky v rámci Mistrovství České 
republiky v parašutismu. Během 
odpoledne vystoupila se svými 
největšími hity skupina Holki, 
italský zpěvák Davide Mattioli 
a bigbít zazněl v podání známé  
kapely Brutus. Objevila se ale 
i hvězda osmdesátých let Vítězslav 
Vávra, songy celosvětově zná-
mých Roxette zazněly od skupiny 
The RockSet a hudební program 
završil Jakub Smolík s kapelou. 
Na své si přišli i všichni domácí 
sportovní fanoušci. Uskutečnily se 

totiž hned tři autogramiády nej-
úspěšnějších plzeňských profesio-
nálních týmů – házenkářů Talent 
M.A.T. Plzeň, fotbalistů FC Vik-

toria Plzeň a hokejistů HC Škoda 
Plzeň 1929. 
Stejně jako v letech minulých, i letos 
také došlo na předání plaket Bo-

humila Kulhánka. „V oblasti bez-
pečnosti jsme vybrali plzeňské 
strážníky Stanislava Šlehofra  
a Petra Horváta, kteří zachrá-
nili život závodníkovi na loň-
ském Plzeňském půlmaratonu,  
a za zásluhy paní Evě Königové, 
která je nejdéle sloužící velitel-
kou obvodové služebny městské 
policie,“ říká starosta Radislav 
Neubauer. Plakety byly předány 
i dalším osobnostem. „V oblas-
ti vzdělávání jsme plaketu udě-
lili bývalé rektorce ZČU Iloně 
Mauritzové, za oblast umění pak 
muzikálové herečce, tanečnici 
a držitelce Ceny Thálie Zuzaně 
Krištofové. Poslední oceněnou, 
a to v oblasti sportu, se stala žá-
kyně AK Škoda Plzeň Barbara 
Píchalová, která se stala mist-
ryní České republiky ve vícebo-
jích a čerstvě také medailistkou 
na letošní Olympiádě dětí a mlá-
deže,“ doplnil místostarosta Ra-
doslav Škarda.

Stávající dětské hřiště v Čermá-
kově ulici na plzeňských Borech 
se vylepšilo. Děti si užívají nové 
prvky, které sem nechal nain-
stalovat Městský obvod Plzeň 3. 
Jako první novinky na hřišti 
otestovaly děti ze 44. MŠ v To-
manově ulici. 

Dětské hřiště v Čermákově ulici na 
Borech patří mezi 91 dětských hřišť 
nacházejících se na území Městské-

ho obvodu Plzeň 3. „Jsme rádi, že 
jsme mohli vylepšit další z našich 
dětských hřišť, která máme ve sprá-
vě,“ říká místostarosta centrálního 
obvodu David Procházka. „Pečli-
vě dbáme na to, aby bezpečnost 
a funkčnost všech dětských zařízení 
v našem obvodě byla prvořadým kri-
tériem, a proto je kontrolujeme kaž- 
dý týden, a během každých tří měsí-
ců se pak provádí pravidelné odbor-
ně technické kontroly všech prvků 

včetně revizní zprávy a fotodoku-
mentace,“ dodává David Procházka.
Děti si nově užívají hrací se-
stavu Lumpík, kterou obvod již 
minulý rok nainstaloval také 
v parku Na Hvězdě, dále níz-
kopodlažní kolotoč, pružinové 
houpadlo či lanovou pyramidu. 
Samozřejmou součástí hřiště je 
pískoviště, o které rovněž pečuje 
MO Plzeň 3, stejně jako o další 
pískoviště na veřejných hřištích 

i v mateřských školkách na úze-
mí centrálního obvodu. 
„Bezpečnost dětí spočívá nejenom 
v dobrém technickém stavu těchto 
pískovišť, ale také především ve 
výměně písku, kterou provádíme 
dle hygienických norem každý 
rok v jarních měsících. V průběhu 
měsíce května jsme vyměnili písek 
ve všech pískovištích v rámci ob-
vodu,“ informuje Radislav Neu-
bauer, starosta MO Plzeň 3.

Městský obvod Plzeň 3 vyjde 
vstříc obyvatelům městských 
částí Plzeň Radobyčice a Doud-
levce. V Radobyčicích u řeky 
Úhlavy v místě ulice Pod Ska-
lou se totiž chystá naproti stá-
vajícímu nový unikátní systém 
protipovodňových zábran. Stej-
ně tak v Doudlevcích v okolí Os-
trovní ulice. 
„Vycházíme ze zkušeností z mi-
nulých povodní a zvažujeme ná-
kup systému Tiger Dam, což je 
mobilní hráz sestavená do troj-
úhelníkové konstrukce z vinylem 
potažených tubusů o průměru 48 
centimetrů,“ informuje starosta 

centrálního obvodu Radislav Neu-
bauer a dodává: „Tyto tubusy se 
pak naplňují přímo povodňovou 
vodou nebo vodou z jiných zdrojů 
a hráz tak může být postavena 
v různých výškách až do 2 metrů 
v délce od 15 metrů do několika 
kilometrů.“
Mobilní protipovodňový systém 
by měl pomoci zamezit v lokali-
tě Pod Skalou rozlévání vody do 
okolních polí. Rovněž v Ostrovní 
ulici v Doudlevcích ochrání majetek 
místních obyvatel. „Tento systém 
plně předčí dosavadní praxi s pyt-
li naplněných pískem, neboť jeden 
15metrový tubus o výšce 45 cm na-

hradí 500 pytlů s pískem a je napl-
něn vodou za 90 vteřin. Zvýší se tak 
akceschopnost, dále kvalita protipo-

vodňové zábrany, a to vše při srov-
natelných pořizovacích nákladech,“ 
dodává starosta centrálního obvodu.
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Příměstské tábory jsou ideálním 
řešením pro rodiče, kteří nemají 
o prázdninách, kam umístit své 
ratolesti. Už několik let se konají 
příměstské tábory také ve Ško-
dalandu. Tábory jsou zaměřené 
hlavně na sportovní dovednosti 
a in-line bruslení.

Rodiče, kteří přes letní prázdniny 
nemohou čerpat dovolenou, čím dál 
častěji volí pro své ratolesti varian-
tu příměstských táborů. A jedny 
takové se během léta konají také 
v areálu Škodaland. Cílem je přede-
vším rozvoj pohybové aktivity.
„Program je zaměřen nejen na 
sportovní tématiku, ale klademe 
důraz také na rozvíjení osobnosti 
dětí, týmovou spolupráci a začle-

nění dětí do kolektivu. Během týd-
ne děti podstoupí alespoň sedmkrát 
výuku na in-line bruslích, hrají 
nejrůznější pohybové, míčové, ra-
ketové a stolní hry. V případě vel-
mi nepříznivého počasí zajišťu-
jeme i náhradní program, jako 
třeba promítání či malování,“ 
vyjmenoval Jan Hála, jednatel 
společnosti Sportgen o.s., která  
tábory organizuje.
Příměstské tábory se ve Škodalan-
du konají již čtvrtým rokem, a to 
během letních prázdnin v pěti tý-
denních turnusech, vždy ve všed-
ní dny od 7:45 do 17:30 hodin.
Táborníky přišli pozdravit také 
zástupci vedení Městského ob-
vodu Plzeň 3, a samozřejmě ne 
s prázdnou.

Oblíbená setkávání u táboráků 
s opékáním buřtů jsou na pro-
gramu v obvodu i toto léto. Let-
ní série táboráků byla zahájena 
ve Skvrňanech v Lábkově ulici, 
kde byla rekordní účast. Orga-
nizátoři museli několikrát dopl-
nit zásoby špekáčků. 

„Opékání buřtů má na našem 
obvodě již tradici, a je to způsob, 
jak se setkat s milými lidmi a po-
povídat si o životě v místě jejich 
bydliště,“ říká starosta centrálního 
obvodu Radislav Neubauer a dodá-
vá: „Setkáváme se s občany pra-
videlně, aby si užili táborákovou 
atmosféru, kterou si v sídlištích 
nemohou dopřát, a zároveň aby 
nám řekli, jak se jim v obvodu žije, 

a co by třeba rádi zlepšili.“
Během léta se posezení u táborá-
ků konala také v parku na Hvězdě 

na Borech či na Nové Hospodě. 
Zástupci vedení obvodu si na nich 
zaznamenávají podněty místních 

obyvatel. „Nejvíce občané žáda-
jí úpravu zeleně a opravy chod-
níků. Také by ocenili navýšení 
odpadkových košů, více laviček, 
parkovacích stání či více úklidu 
po sekání. Samozřejmě všechny 
žádosti zpracováváme a snažímě 
se najít řešení, abychom mohli 
občanům vyhovět. Některé po-
žadavky se nám už podařilo 
v krátké době vyřešit, na dalších se 
pracuje. Všechno totiž není v naší 
kompetenci, a proto o spolupráci 
žádáme příslušné městské organi-
zace, které mají danou problema-
tiku ve své gesci,“ uvedl místosta-
rosta David Procházka.
Poslední letošní opékání buřtů se 
uskuteční 20. srpna od 17 hodin 
v parku Na Okraji ve Skvrňanech! 

Rada městského obvodu Plzeň 3 
schválila žádost vedení Městské 
policie Plzeň spolu s obvodní 
služebnou Bory o pořízení re-
suscitačních brašen pro jejich 
služební potřeby. Žádost byla 
podpořena i Komisí pro veřej-
ný pořádek a bezpečnost RMO 
Plzeň 3 a vedením MO Plzeň 3.

„Abychom mohli dovybavit obvod-
ní služebnu Bory zdravotnickým 
materiálem, potřebným pro výkon 
naší služby, požádali jsme vedení 
obvodu o součinnost při pořízení 

resuscitačních brašen,“ vysvětluje 
Karel Mach, velitel Městské policie 
Plzeň. Záchranářské brašny přišli 
na borskou služebnu osobně předat 
starosta Radislav Neubauer a mís-
tostarosta David Procházka.
„Radní našeho obvodu odhlasova-
li nákup čtyř kusů resuscitačních 
brašen, které věnujeme borské slu-
žebně. Brašny jsou plně vybaveny 
potřebným zdravotnickým materiá-
lem a umožní strážníkům v případě 
nutnosti včas poskytnout pomoc  
před příjezdem rychlé lékařské po-
moci,“ upřesnil starosta  Radislav 

Neubauer. MO Plzeň 3 podporu-
je městské strážníky dlouhodobě. 
„Jednou z našich priorit je bezpeč-
nost v našem obvodě, a tudíž i pod-
pora městské policie, které se snaží-
me věnovat systematicky. Například 
v nedávné době se nám podařilo 
vyjednat zřízení klasické pěší hlídky 
strážníků Městské policie Plzeň na 
služebně Bory, kde dlouhodobě chy-
běla. Věřím, že nákupem záchra-
nářských brašen přispějeme k dal-
šímu zkvalitňování práce městských 
strážníků v našem obvodě,“ dodal 
místostarosta David Procházka.

Děti se ve Škodalandu učí bruslit

Táboráky v obvodu jsou stále oblíbené 

Strážníci dostali nové záchranářské brašny
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AKTUALITY

Krátce z obvodu
Plzeň v červnu hostila Hry VII. 
letní olympiády dětí a mládeže. 
Více než 2300 mladých sportov-
ců ze 14 krajů České republiky 
se utkalo na 26 sportovištích v 18 
sportovních odvětvích. Celkem 
bylo rozdáno 150 sad medailí. 

•
Dobrovolní dárci z plzeňského 
centrálního obvodu obdrželi 
v pondělí 1. června bronzové me-
daile prof. MUDr. Jana Janského 
udělované za deset bezpříspěvko-
vých odběrů krve. Janského pla-
kety předal starosta MO Plzeň 3 
Radislav Neubauer, pracovnice 
Komise pro občanské záležitosti 
ÚMO Plzeň 3 Olga Sammero-
vá a ředitelka Oblastního spol-
ku Českého Červeného kříže 
Plzeň-město a Rokycany paní 
Svatava Slavíková. 

•
Památku dvanácti lidí poprave-
ných na bývalé vojenské střel-
nici v Lobzích uctili v pondělí 
15. června zástupci města Plz-
ně, plzeňských městských obvo-
dů, oblastního sdružení České-
ho svazu bojovníků za svobodu 
a dalších organizací. Pietní akt 
se konal již potřetí, a to díky ini-
ciativě Českého svazu bojovní-
ků za svobodu. 

•
Dětský pěvecký sbor Mariella, 
který působí v rámci 15. ZŠ 
v Plzni, slaví v letošním roce 
25 let od svého založení. Podle 
sbormistryně Marie Novákové 
je jako oslava tohoto význam-
ného výročí na závěr letošního 
roku naplánovaný velký kon-
cert, kde by si měli zazpívat i bý-
valí členové souboru.

•
Plzeň má nově zrekonstruo-
vanou jihozápadní část sado-
vého okruhu, divadelní terasy 
se otevřely v červnu. Celé oko-
lí divadla J. K. Tyla se promě-
nilo, nabízí více možností k po-
sezení a odpočinku. Jsou zde 
nové lavičky, travnaté plochy 
i stromy. Pod terasou divadla se 
nově nachází předprodej vstu-
penek a klientské centrum.

Kamera odhalila dalšího pachatele 
zakládajícího černou skládku

ZŠ a MŠ při FN Plzeň se představuje 

Fotbalisté z 33. ZŠ opět zvítězili na Mc Donald ś Cupu

Městská policie Plzeň zvýšila 
intenzitu monitoringu černých 
skládek a celkové čistoty ve 
městě. Výsledkem má být také 
snížení výskytu černých sklá-
dek a tvrdé postihování těch, 
kteří je zakládají. Vše se děje 
ve spolupráci s Městským ob-
vodem Plzeň 3, který už nadále 
nechce přihlížet a dál tolerovat 
černé skládky na svém území.

„Přes všechny výzvy a opatření, 
která jsme v minulosti učinili, čer-
ných skládek neubývá,“ říká sta-
rosta centrálního obvodu Radislav 
Neubauer. Mnozí nezodpovědní 
občané si veřejné plochy stále pletou 
s místem, kde se lze na účet obvodu 
zbavit pohodlně prakticky čeho-
koliv. „V ulicích se tak setkáváme 
s vystěhovaným nábytkem, sedacími 
soupravami, ledničkami, vyhoze-

ným textilem či papírem. Tento ne-
pořádek pak třikrát v týdnu uklízíme 
a měsíčně tak odvezeme 26 tun od-
padu,“ dodává Radislav Neubauer.
Zvýšený dohled přinesl už první 
výsledky. Na začátku měsíce dubna 
bylo hlídkou MP zaregistrováno 
v Černické ulici právě parkující vo-
zidlo VW Transporter u kontejne-
rových stání na separovaný odpad, 
jehož řidič začal u kontejnerů vyklá-
dat střídavě papír a plastové obaly. 
Nyní na konci června odhalil mobil-
ní kamerový systém v Pařížské ulici 
řidiče užitkového motorového vozi-
dla Iveco, jak vynáší z auta odpad 
a umisťuje ho mezi kontejnery na 
tříděný odpad. Celá tato záležitost 
byla předána na dořešení na komi-
si k projednávání přestupků Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3.
„Chtěl bych spoluobčanům připo-
menout, že kontejnery na separo-

vaný odpad slouží zcela výhradně 
pro jejich potřeby. Jsou velmi čas-
to zneužívány osobami podnika-
jícími, pro které platí jiný, přesně 
stanovený režim nakládání s odpa-
dy,“ zdůrazňuje David Procházka, 
místostarosta MO Plzeň 3 a záro-
veň dodává: „Obvod se snaží před-
cházet černým skládkám tím, že 
jsou každou první sobotu v měsíci, 
a to po celý rok, přistavovány na 
vybraných místech velkokapacitní 
kontejnery. Občané také mohou 
využít všech tří sběrných dvorů 
v obvodu, kam mohou odvézt veš-
kerý odpad včetně bioodpadu.“ 

Kromě velkokapacitních kontej-
nerů jsou v obvodě rozmístěny 
i červené kontejnery určené pro 
sběr malých vysloužilých elektro-
spotřebičů a baterií, které by jinak 
skončily ve směsném odpadu. 

Obyvatelé Skupovy ulice zcela 
jistě zaznamenali změny a sta-
vební úpravy budov ve vnitrob-
loku. Mnozí z nich však určitě 
neví, že v areálu po bývalé ma-
teřské škole dnes sídlí tři odlišné 
typy škol: Základní škola spe-
ciální, Základní škola praktic-
ká a Základní škola a Mateřská 
škola při Fakultní nemocnici.

Právě posledně jmenovaná škola 
prochází v současné době rozsáh-
lou rekonstrukcí, kterou všichni 
zaměstnanci i žáci velmi vítají, 
neboť zvýší komfort pracovního 
prostředí i výuky.
Jsme školou pro žáky zdravotně 
oslabené a pro žáky zdravotně 
postižené, tudíž pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, 
kterým poskytujeme základní 
vzdělávání se speciálním přístu-

pem. Bez obav k nám mohou přijít 
děti, jejichž rodiče u nich pozorují  
v předškolním věku nerovnoměr-
ný vývoj rozumových či sociál-
ních schopností a dovedností. Ví-
táme i starší školáky z tradičních 
základních škol, jejichž problé-
my s výukou či pobyt ve velkém  
kolektivu působí negativně na 
jejich psychiku. Zde se učí v ma-
lých kolektivech a systémem indi-
viduální péče. Metodami speciál-
ní pedagogiky se snažíme během 
1. - 5. ročníku nerovnoměrnosti 
ve vývoji žáků zmírnit či dokon-
ce zcela odstranit. Že se nám daří, 
dokazuje fakt, že od 6. třídy pře-
cházejí naši žáci bez problémů na 
2. stupeň do nejrůznějších ZŠ či 
na víceletá gymnázia.
Naše borské pracoviště je jen ma-
lou součástí celého komplexu Zá-
kladní školy a Mateřské školy při 

Fakultní nemocnici Plzeň, alej 
Svobody 80, jehož paní ředitelka 
Mgr. A. Kozáková sídlí právě ve 
Fakultní nemocnici na Lochotíně. 
S celým systémem školy je možné 
se seznámit na webových strán-
kách www.skola-pri-fn-plzen.cz.
Školní družina poskytuje péči 
o žáky od 6:15 hod., po výuce do 
17:00 hod. Během školního roku 
pořádáme řadu mimoškolních akcí, 
soutěže, v odpoledních hodinách 
zajišťujeme i atraktivní zájmové 
aktivity. Jsme prostě školou s přá- 
telským prostředím, zkušenými  
speciálními pedagogy, výbornou 
dopravní dostupností, klidným 
a příjemným okolím a v budoucnu 
i krásným vzhledem pracoviště.  Bu-
deme rádi, když se přijdete podívat.

Autor: Kolektiv zaměstnanců 
zdravotních tříd Bory

Krajské finále už 18. ročníku největ-
šího fotbalového turnaje pro žáky 
základních škol se odehrálo na konci 
května na hřištích 33. základní školy 
v Plzni. A právě nadějní sportovci 
této školy opět zvítězili. 
Do celorepublikového turnaje na-
stupuje ve dvou věkových katego-
riích téměř 80 tisíc chlapců a děvčat 

ve věku 6-11 let. Mc Donald‘s Cup 
se hraje na 3 726 základních ško-
lách České republiky a stále se za-
pojují další.
Fotbalisté z 33. ZŠ v Plzni obhájili 
vítězství v krajském finále už něko-
likátý rok za sebou. V roce 2011 do-
konce zvítězili v celkovém pořadí, 
loni skončili na sedmém místě.

„Je skvělé, že máme tak úspěš-
né mladé sportovce. 33. základní  
škola jen dokazuje, jak prestižní 
je. Věřím, že vychová ještě mno-
ho špičkových fotbalistů, jako je 
Petr Čech nebo Vladimír Dari-
da,“ říká starosta Městského ob-
vodu Plzeň 3 Radislav Neubauer, 
který turnaj zahájil.
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S letními prázdninami odstar-
toval už sedmý ročník ankety 
Senior roku. Každý občan z Plz-
ně může navrhnout obyvatele 
Městského obvodu Plzeň 3 star-
šího 60 let, který by si za svůj ak-
tivní přístup k životu zasloužil 
titul Senior roku 2015. 

„V soutěži veřejně oceňujeme 
seniory, kteří se i v pokročilém 
věku rozhodli pracovat ve pro-
spěch ostatních a rozdávají své 
bohaté životní zkušenosti,“ uvá-
dí starosta centrálního obvodu 
Radislav Neubauer. Vítězem 
loňského ročníku se stal Petr 
Tenk, který ve svých pětašedesáti 
letech vede tenis pro děti, pořádá 
turnaje, stará se o celý sportovní 
areál na Nové Hospodě, zajišťuje 
opravy a materiál a v zimě pečuje 
o sokolovnu i chod oddílu stol-
ního tenisu.

„Nejen sportovní aktivita je ale 
důvodem přihlásit své starší pří-
buzné nebo kamarády do ankety 
Senior roku. Je mnoho lidí, kteří 
kolem sebe šíří dobrou náladu 
a činí důležité věci nejen pro 
sebe, ale i pro své okolí,“ doplňu-
je místostarostka Jaroslava Ma-
říková. Napadá Vás někdo, kdo 
by byl vhodným kandidátem na 
titul Senior roku 2015? Přihlášky 
jsou k dispozici na recepci Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3 nebo 
volně ke stažení na webových 
stránkách www.plzen3.eu. 
Vyplněné dotazníky mohou 
lidé odevzdávat buď přímo na 
vrátnici ÚMO Plzeň 3, zasílat 
e-mailem na hurkoval@plzen.eu 
nebo v obálce označené heslem 
„Senior roku 2015“ na adresu 
sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, 
385 03. Hlasování bude ukonče-
no 25. září 2015.

Jedním z nejúspěšnějších pro-
jektů Městského obvodu Plzeň 
3 pro veřejnost jsou bezesporu 
počítačové kurzy pro seniory. 
Výukou už prošly stovky spoko-
jených účastníků a zájem ani po 
třech letech neklesá.

„První kurz jsme zkušebně zorga-
nizovali ve spolupráci se Střední 
školou informatiky a finančních 
služeb na podzim roku 2012. Od 
té doby kurzy pořádáme dvakrát 
ročně, vždy se naplní téměř oka-
mžitě a také součinnost se školou 
probíhá zcela bez problémů a ke 
spokojenosti všech zúčastněných 
stran,“ říká starosta obvodu Ra-
dislav Neubauer. Podzimní kurzy 
budou zahájeny v polovině září. 
Výuka je rozdělena do pěti tří-
hodinových lekcí. Cena kurzu je 
600,- Kč, obyvatelé centrálního 
obvodu ale uhradí jen polovinu, 
zbytek zaplatí úřad. 

Počet míst je omezen, uzávěrka 
přihlášek je 31. srpna 2015.

Přihlášky a informace:
Tel: 378 036 496 (Lucie Hůrková).

Hledáme už sedmého 
Seniora roku

Počítačové kurzy pro seniory 
pokračují i na podzim

INFORMACE PRO SENIORY

PRO AKTIVNÍ A PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT NAŠICH SENIORŮ 

NOMINOVAT MŮŽETE PŘÍBUZNÉ, KAMARÁDY ČI 
ZNÁMÉ S TRVALÝM BYDLIŠTĚM NA ÚZEMÍ MO 
PLZEŇ 3, NAROZENÉ  V ROCE 1955 A DŘÍVE.  

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 25. ZÁŘÍ 2015 

 
Formuláře a více informací k soutěži najdete 

v recepci ÚMO Plzeň 3 nebo na 
internetových stránkách www.plzen3.eu  

 
 

• ZAČÁTEČNÍCI 
• MÍRNĚ POKROČILÍ 
• STŘEDNĚ POKROČILÍ 
• ÚPRAVA DIGITÁLNÍCH
   FOTOGRAFIÍ

V případě zájmu budou ote-
vřeny kurzy se zaměřením 
na tvorbu tabulek (Excel) či 
multimédia a přenos dat.

Právní poradenství je zajištěno prostřednictvím kva-
lifikovaných advokátů s dlouholetou praxí zejména 
v těchto oblastech: právo občanské, rodinné, bytové, 
dědické. Právní poradenství se neposkytuje v oblasti 
trestněprávní či obchodně-právní.

Důležité je však vědět, že se jedná o bezplatné právní 
poradenství, nikoli provádění úkonů ve věci - např. 
sepisování smluv či podání nebo zastupování před 
soudy, úřady, organizacemi či třetími osobami. Právní 
poradenství funguje i v průběhu letních prázdnin. 

Kontaktní osoba na Úřadu MO Plzeň 3:
Olga Sammerová, telefonní číslo: 378 036 472

Termíny v druhé polovině roku 2015:
1. září, 15. září, 29. září, 13. října, 27. října, 10. listo-
padu, 24. listopadu, 1. prosince, 15. prosince

Bezplatná právní poradna je určena lidem starším pade-
sáti let, kteří mají trvalé bydliště na území MO Plzeň 3.

Vyberte si
z kurzů:

Senioři, využijte bezplatné 
právní poradenství !
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Městský obvod Plzeň 3 pořádá 
každoročně několik zajímavých 
zájezdů, které si senioři mohou 
koupit za lákavé ceny.

„V letošním roce jsme předložili 
seniorům s trvalým bydlištěm na 
území našeho obvodu pět tuzem-
ských a jeden zahraniční zájezd. 
Prodej se uskutečnil v polovině 
března a jako každý rok byl i le-
tos enormní zájem. Proto jsme při 
jarním prodeji našim seniorům 
slíbili ještě další, podzimní zájez-
dy, a slovo jsme dodrželi,“ říká 
starosta centrálního obvodu Ra-
dislav Neubauer a dodává:  „Pro 
seniory je připraven speciální zá-
jezd historickým autobusem Ka-
rosa ŠD 11 z roku 1977, se kterým 
se mohou vypravit do Klenčí pod 
Čerchovem, kde bude připraven 
program s ukázkami tradičních ře-
mesel na Chodsku spojený s ochut-
návkou koláčů a návštěvou Dře-
vorubeckého muzea.“ 
V nabídce jsou ale i další zájezdy. 
„Dále se senioři mohou vypravit 
na oblíbený zájezd za unikáty do 
Starého Města pražského nebo na-
vštívit bavorský Norimberk v čase 

adventním včetně prohlídky císař-
ského hradu,“ uvedl David Pro-
cházka, místostarosta MO Plzeň 3.
Zájezdy si mohou senioři zakoupit 
ve čtvrtek 3. září 2015 od 8 hodin 
ráno v budově ÚMO Plzeň 3, sady 
Pětatřicátníků 7, ve Sněmovním 
sále ve 3. patře budovy. Pokud se 
všechna volná místa nevyproda-
jí, budou nabízena v následující 
úřední dny až do vyprodání u pí. 
Markové, I. patro budovy, kance-
lář č. 26, kde je k dispozici i po-
drobnější program zájezdů. Při 
úhradě zájezdů předloží účastník 
občanský průkaz. U manželské 
dvojice postačí, pokud se dostaví 
v den prodeje jen jeden z nich 
a předloží občanský průkaz man-
žela/manželky.
„Rádi bychom naše seniory infor-
movali, že z důvodu velkého zá-
jmu o zájezdy budou v den prode-
je upřednostněni ti zájemci, kteří 
se v letošním roce nezúčastnili 
žádného zájezdu pořádaného na-
ším obvodem,“ upozorňuje David 
Procházka.
Pro zájemce platí ještě jedno dů-
ležité upozornění. V den prodeje, 
tj. čtvrtek 3. 9. 2015, bude budo-

va úřadu otevřená již od 6 hodin 
ráno. Při příchodu si každý vy-

zvedne na recepci pořadové číslo, 
které bude vydáno pouze jednou.

Vedení MO Plzeň 3 opět nabízí 
seniorům s trvalým bydlištěm 
na území centrálního obvodu 
jedinečnou možnost kulturního 
a naučného zážitku, a to absol-
vování tanečního kurzu.

Plzeňská škola tance a etikety za-
hajuje 7. října 2015 taneční kurz 

pro seniory pod vedením Lenky 
Kuralové. Výuka v délce deseti 
dvouhodinových lekcí se koná kaž-
dý čtvrtek od 17 hodin v M-klubu 
v Plzni ve Skvrňanech.

CENA KURZU
Cena kurzu je 1400,- Kč, obvod 
uhradí vážným zájemcům s trva- 

lým bydlištěm na území centrál- 
ního obvodu 1000,- Kč, každý se-
nior tak zaplatí pouze 400,- Kč. 
Počet míst je omezen, preferuje-
me zájemce v párech!

KONTAKT
V případě zájmu nebo bližších 
informací prosím volejte sl. Lu-

cii Hůrkovou na telefonní číslo 
378 036 496 nebo zašlete seznam 
zájemců s údaji (jméno, příjme-
ní, rodné číslo, trvalé bydliště 
+ vyznačení tanečních dvojic) na 
e-mail hurkoval@plzen.eu nebo 
poštou na Lucie Hůrková, Úřad 
městského obvodu Plzeň 3, sady 
Pětatřicátníků 7,9, Plzeň 305 83.

Ve spolupráci s Městskou policií 
Plzeň bude od podzimu letošní-
ho roku realizován bezpečnostní 
projekt určený pro seniory, kte-
ří mají trvalé bydliště na území 
Městského obvodu Plzeň 3.

„Projekt se bude v první fázi zabý-
vat konkrétním oslovením občanů 
seniorského věku s cílem předat 
této skupině obyvatel potřebné in-

formace a dovednosti, aby se tak 
snadno nestávali obětí trestných 
činů či přestupků,“ informuje 
starosta centrálního obvodu Ra-
dislav Neubauer. Bezpečí senio-
rů je v současnosti jednou z prio-
rit. K jejich ochraně lze přispět  
i formou pravidelných výukových 
bloků, jež se budou orientovat na 
otázky: osobní bezpečnost, před-
cházení viktimizace, pořádková, 

dopravní a kriminální rizika, tedy 
na rizika, se kterými se může v sou-
časnosti senior ve městě a ve svém 
nejbližším okolí setkat. 
„Bezpečnost vnímáme jako pr-
vořadý úkol a vzhledem k neza-
nedbatelnému riziku týkajícího 
se seniorů jsme přivítali možnost 
spolupracovat s Městskou policií 
Plzeň na tomto projektu. Tento 
by neměl být jen suchou a nud-

nou teorií, proto by přednáškové 
bloky měly být prokládány zají-
mavými akcemi s bezpečnostní 
tematikou,“ doplnil místostaros-
ta Městského obvodu Plzeň 3 Da-
vid Procházka  
Bližší informace budou poskytová-
ny na webu www.plzen3.eu v sekci 
seniorweb a na stránkách Městské 
policie Plzeň www.mpplzen.cz 
v sekci Prevence kriminality. 

Zúčastněte se tanečních kurzů pro seniory

Obvod chystá bezpečnostní projekt pro seniory

INFORMACE PRO SENIORY

Senioři pojedou na podzim na zájezd
historickým autobusem

VÝBĚR ZÁJEZDŮ

TERMÍN TRASA ZÁJEZDU CENA

24. 9. 2015

HISTORICKÝM AUTOBUSEM 
ZA CHODSKÝMI TRADICEMI 
• Klenčí pod Čerchovem:
  - dvouhodinový program
   s ukázkami tradičních řemesel
  - prohlídka  muzea J. Š. Baara
• Pec pod Čerchovem:
   - prohlídka Dřevorubeckého muzea

150,- Kč
včetně 

programu
a vstupů

6. 10. 2015

UNIKÁTY VE STARÉM
MĚSTĚ PRAŽSKÉM 
• návštěva Muzea Karlova mostu  
  a plavba „pražskými Benátkami“
• prohlídka interiérů Stavovského  
  divadla a Staroměstské radnice

120,- Kč

8. 12. 2015

ADVENTNÍ NORIMBERK
• prohlídka císařského
  hradu  Norimberk
• procházka historickým centrem 
Norimberku spojená s návštěvou 
vyhlášených adventních trhů

300,- Kč
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Obvod podporuje aktivity, kte-
ré vedou ke zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu u dětí, 
a proto bude i v nadcházejí- 
cím školním roce spolupracovat 
s městskou policií při realiza-
ci preventivního programu pro 
mateřské školy.
 
„Besedy jsou určeny pro děti na-
vštěvující mateřské školy na úze-
mí MO Plzeň 3, přičemž zvýšená 
pozornost bude zaměřena na děti 

v předškolním věku. Besedy vždy 
probíhají hravou interaktivní for-
mou,“ informuje místostarostka 
MO Plzeň 3 Jaroslava Maříková. 
Mateřským školám budou nabíd-
nuta tři témata: Setkání s cizím 
člověkem aneb co dělat, když se 
ztratím, dále téma Bezpečný kon-
takt se psem a Bezpečný pohyb 
v dopravním provozu. 
„Zde se děti, hlavně předškolního 
věku, při besedách seznámí nejen 
s tím, jak se chovat na na kole, jak 

přecházet vozovku, ale například 
i to, proč je důležité se připoutat 
v autě,“ doplňuje místostarosta  
centrálního obvodu David Pro-
cházka. Děti si nácvik v doprav-
ním provozu budou následně 
zkoušet na dopravním hřišti za pří-
tomnosti a dohledu dopravních po-
licistů a strážníků městské policie. 
Pro děti jsou připravena jednotlivá 
stanoviště, kde se rovněž sezná-
mí s další problematikou z oblasti 
bezpečnosti ve městě a v dopravě.

Zaměstnaným rodičům pomáha-
jí o prázdninách také školky. Ně-
které z nich totiž mají tzv. prázd-
ninový provoz. Zájem v červenci 
o prázdninovou školku byl vyso-
ký, proto obvod otevřel hned ně-
kolik zařízení.

K dispozici rodičům byla 22. MŠ 
(ul. Z. Wintra, Mánesova ul.), 
27. MŠ (Dvořákova ul.), 49. MŠ 
(Puškinova ul.), 55. MŠ (Mandlo-
va ul.), 61. MŠ (ul. Nade Mží) 
a 70. MŠ (Waltrova ul.). V srpnu 
zajišťuje provoz 63. MŠ (Lábkova 
ul. a ul. K. Steinera). 
Děti si školku o prázdninách uží-
vají. Jak potvrzují učitelky, denní 
režim je sice stejný jako v běžném 
roce, děti ale tráví více času ven-
ku. Zahrada 22. MŠ v ulici Zik-
munda Wintra byla v horkých 
dnech plná dětí už od půl deváté 
ráno. Spokojené tu byly o prázd-
ninách i děti, které navštěvují 
školku během roku. „Jsou tu nové 
děti a já si s nima můžu hrát,“ usmí-
vala se šestiletá Natálka. „Líbí se 
mi taky víc školka o prázdninách, 
víc chodíme na hřiště, zahradu 
a do parku,“ přidává se šestile-
tá Anička, která do Wintrovky 
chodí také během roku. Pro děti, 
které jsou v této školce jen dočas-
ně, je nová školka rovněž zážitek. 
„Je to tady moc hezký, normál-
ně chodím do lhotský školk y,“ 

říká Julie a přidává se k ostat-
ním holčičkám na koloběžkách. 
„Já chodím na Mírák, tady  
je to ale ještě lepší. Tvořily jsme 

dneska želvičky,“ svěřuje se pěti-
letá Verunka. 
Protože děti tráví během léta hod-
ně času venku, zajistil obvod ve 
školkách s prázdninovým provo-
zem ochranu před klíšťaty. „Pro-
tože je velké riziko výskytu klíšťat 
a následně také přenos onemoc-
nění, zajistili jsme ve školkách 

s prázdninovým provozem před tě-
mito škůdci a potenciálními pře-
našeči důslednou ochranu,“ říká 
místostarostka obvodu Jaroslava 

Maříková. Ve všech zařízeních 
došlo pověřenou firmou k pro-
vedení desinsekce přípravkem 
K-Othrine Flow. Ošetřená zeleň 
proti klíšťatům je přitom bezpeč-
ná pro člověka i domácí zvířata. 
Centrální obvod na tato bezpeč-
nostní opatření uvolnil necelých 
60 tisíc korun.

Plzeňská 11. základní škola v Baa-
rově ulici, které se přezdívá Šediv-
ka, pořádala ve středu 17. června 
tradiční pasování předškoláků.  
Děti, které byly v lednu přijaty-
do zdejší první třídy, přišly s ro- 

diči na hřiště školy. Tam pak 
byly pasovány na žáky první tří-
dy, kam nastoupí už 1. září. Pro 
děti i rodiče byl připravený za-
jímavý program žáků 1. stupně. 
Budoucí prvňáky přišel pozdra-

vit starosta Městského obvodu 
Plzeň 3 Radislav Neubauer a ja- 
ko bývalý žák této školy popřál 
dětem, aby se jim na Šedivce lí-
bilo a domů nosily jen samé hez-
ké známky.

V Šedivce přivítali budoucí žáčky

Krátce z kultury
Až do 23. srpna probíhá v Plz-
ni pouliční festival Živá ulice. 
Koncerty a divadelní předsta-
vení se odehrávají na scénách na 
náměstí Republiky, v Proluce 
a v některých plzeňských klu-
bech. Více na www.zivaulice.eu. 

•
Nejstarší profesionální loutkář-
ský festival v Čechách Skupova 
Plzeň bude probíhat od 28. srp-
na do 6. září. Program se bude 
konat na otevřených scénách na 
náměstí Republiky a přilehlém 
okolí. Další představení se chys-
tají v Muzeu loutek, v Divadle 
Alfa, na malé scéně Divadla J. K. 
Tyla, v KD Peklo apod. Více na-
jdete na www.skupovaplzen.cz. 

•
Až do konce srpna láká Mu-
zeum loutek v Plzni na náměstí 
Republiky na výstavu Putování 
plzeňského Kašpárka. Zajímavé-
ho průvodce vyrobily děti z čes-
kých škol v Čechách i zahraničí. 

•
Mezinárodní festival Divadlo 
se blíží. Konat se bude v Plzni 
od 9. do 17. září. Program a in-
formace najdete na stránkách 
www.festivaldivadlo.cz. 

•
Do centra Plzně jste zváni opět 
na oblíbené trhy. Od 17. do 
23. září se budou konat Vác-
lavské trhy pořádané na počest 
sv. Václava. Trhy nabízí kro-
mě stánků se zbožím i ukáz-
ky lidových tradic a řemesel. 
V říjnu se chystá na náměstí 
Republiky Havelský trh a v lis-
topadu Martinský trh.  

•
Francouzsko-finská dvojice Vic- 
tor Cathala a Kati Pikkarainen 
tvoří soubor Cirque Aïtal. Mla-
dý pár, který spolupracuje od 
roku 2004, předvádí dechbe-
roucí představení plné propra-
covaných akrobatických čísel 
okořeněných slušnou dávkou 
humoru. Do Borského parku 
vás zvou na představení od 
24. září do 1. října. 

Preventivní besedy pro předškoláky pokračují 

Děti si prázdninové školky užívají 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Děti o prázdninách na zahradě 22. MŠ v ulici Z. Wintra
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Větší kontrola evidence ubytovaných osob 

Poplatky ze psů 

Na základě zákona ČNR ze 
dne 13. prosince 1990 o míst-
ních poplatcích č. 565/1990 Sb. 
a podle vyhlášky statutárního 
města Plzeň č. 11/2003 o míst-
ním poplatku z ubytovací ka-
pacity má obec možnost zavést 
místní poplatek z ubytovací ka-
pacity, dále pak tento poplatek 
vybírat a spravovat.

Předmětem poplatku jsou využitá 
lůžka v zařízeních na území města 
Plzně určených k přechodnému uby-
tování za úplatu. Poplatek platí uby-
tovatel, kterým je fyzická či právnic-
ká osoba, která přechodné ubytování 
poskytla. Poplatek je splatný po uply-
nutí každého pololetí na účet nebo do 
pokladny správce poplatku. „Existují 
důvodné pochybnosti, že výše vybra-

ného poplatku neodpovídá  ubytova-
cí kapacitě v našem obvodu, zvlášť 
v letošním roce, kdy se eviduje zvý-
šený nárůst počtu turistů v důsledku 
EHMK 2015. Proto chceme na svém 
území zintenzivnit kontrolu vedení 
řádné evidence ubytovaných osob,“ 
říká starosta Radislav Neubauer. 
Obvod si od tohoto kroku slibuje dů-
sledné dodržování zákona a městské 

vyhlášky o místním poplatku z uby-
tovací kapacity, řádné zaregistrování 
každého poskytovatele přechodného 
ubytování a samozřejmě z toho ply-
noucí zvýšení příjmů do obvodního 
rozpočtu. „Pro tuto činnost hodláme 
vyčlenit jednoho pracovníka, který 
se touto důslednou kontrolou v uby-
tovacích zařízeních bude zabývat,“ 
dodal Radislav Neubauer.

Povinnost zaplacení místního 
poplatku ze psů pro rok 2015 
vypršela 30. června. Děkujeme 
všem zodpovědným poplatní-
kům, kteří tento poplatek včas 
řádně uhradili. Pokud jste po-
platek v termínu neuhradili, 
učiňte tak neprodleně. Při ne-

zaplacení se částka za psa může 
až ztrojnásobit.

Zatím lze i nadále zaplatit po-
platek bez navýšení, a to buď do 
pokladny ÚMO Plzeň 3, přízemí, 
kancelář 7, přepážka č. 20, dále 
poštovní poukázkou nebo převo-

dem na účet č. 19 - 929311/0100 
s uvedením variabilního symbo-
lu, který je vyznačen na zaslané 
složence. Žádáme všechny, kteří 
do dnešního dne poplatek ze psů 
neuhradili, aby tak učinili v nej-
bližším možném termínu. Pokud 
bude poplatník platbu  oddalovat, 

vyměří úřad poplatek platebním 
výměrem a výši poplatku může 
vyměřit až na trojnásobek.  Bliž-
ší informace k poplatku podá 
paní Foistová na telefonním čísle 
37 803 6437, v její nepřítomnos-
ti volejte na telefon 37 803 6447 
nebo  37 803 6434. 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Vítání občánků je bezpochyby 
hezká tradice, svého času ale 
ustoupila do pozadí. V současné 
době se se tento slavnostní akt 
střetává se stále větším zájmem 
rodičů. Každoročně obvod při-
vítal kolem 200 dětí, jen za první 
pololetí tohoto roku proběhlo šest 
obřadů pro 120 dětí. Vítání ob-
čánků bude pokračovat i v září, 
říjnu a listopadu.

Jak takové vítání občánků probíhá? 
Městský obvod Plzeň 3 vítá naroze-
né děti s trvalým bydlištěm na svém 
území na základě žádosti rodičů, 
jejíž tiskopis je k dispozici na mat-
rice narození ÚMO Plzeň 3, webo-
vých stránkách úřadu nebo u paní 
Olgy Sammerové, která má agendu 
vítání občánků na starosti. Slav-
nostní vítání se odehrává v obřad-
ní síni plzeňské radnice v jarních  
a podzimních termínech. Každý 
z obřadů je určen pro deset rodičů 
s dětmi. Obřadu se pak samozřejmě 
může zúčastnit i širší rodina, což je 
v současnosti zvyšující se trend.
Samotný obřad zajišťuje Komise 
pro občanské záležitosti RMO Pl-
zeň 3. Občánky přivítá starosta nebo 
místostarosta obvodu, poblahopřeje 
rodičům k narození miminka a po-
žádá je o podpis do pamětní knihy 
nově narozených občánků. Mimin-
ka samozřejmě neodejdou s prázd-
nou, dostanou pamětní list a hrač-
ku nebo knížku v hodnotě 500 Kč. 
Slavnostní obřad je také doplněn 
krátkým hudebním vystoupením 

a rodičům je po celou dobu k dispo-
zici fotograf. Jednoho z posledních 
vítání občánků se jako hrdý rodič 
zúčastnil i radní MO Plzeň 3 Jakub 
Šauer. Při této příležitosti jsme mu 
položili několik otázek.

Můžete se na úvod krátce
představit?
 
Před 33 lety jsem se narodil v Plz-
ni. Na Západočeské univerzitě jsem 
vystudoval dvě vysoké školy, obor 
Právo a obor Psychologie, profesí 
jsem advokát. Po loňských komu-
nálních volbách jsem byl zvolen 
zastupitelem a radním plzeňského 
třetího obvodu, kde jsem zároveň 
členem finančního výboru. Na vel-
ké radnici ještě zastávám funkci 
člena Komise pro sport a mládež 
Rady města Plzně. Mezi mé koníč-
ky patří sport a cestování. Teď je ale 
na prvním místě má dcerka, která se 
narodila na jaře. 

Jak se dle Vás dá skloubit
takto náročný pracovní život
s rodinou a novou rolí otce? 

Samozřejmě je to obtížné, nicméně 
ve své advokátní kanceláři mám 
schopné kolegy, stejně tak na radni-
ci máme schopné úředníky, velkou 
část věcí tak mohu delegovat. Nej-
větší dík však patří mé manželce, 
která je mi velkou oporou a snaží 
tolerovat i mé pracovní vytížení. 
Nicméně i ona jako maminka vní-
má mé politické nasazení jako šanci 

něco nejen pro naše děti v našem 
obvodě vybudovat a zlepšit. 

Nyní k vlastnímu Vítání občán-
ků, jak toto Vy a Vaše rodina 
vnímáte? 

Je to krásný zážitek. Zpočátku, 
když jsem dostal informaci, že se 
s naší prvorozenou můžeme této akce 
zúčastnit, jsem přemýšlel, zda nejde 

pouze o jakýsi přežitek. Zvláště pak 
s přihlédnutím k tomu, že jsme tý-
den předtím měli křtiny, které se 
opravdu povedly. Nicméně samotná 
akce mne přesvědčila o opaku. Jed-
ná se nejen o důstojný akt, kterým 
jsou noví občánci v důstojném pro-
středí velkého sálu historické plzeň-
ské radnice přivítáni do života, ale 
vnímal jsem ho hrdě hlavně jako 
poděkování a projev úcty směrem 
k rodičům. Navíc v dnešní uspě-
chané době je to i okamžik setká-

ní celé rodiny. A naše dcera si jistě 
jednou tento den nad fotografiemi 
a dárečkem ráda připomene. 

Co říci závěrem? 

V každém případě chci poděkovat 
Úřadu městského obvodu Plzeň 3 
za zachování této tradice a do-
poručit jí dalším rodičům. Velký 
dík patří i samotným přítomným 

organizátorům z Komise pro ob-
čanské záležitosti RMO Plzeň 3 
za perfektní přípravu. Slavnostní 
výzdoba sálu, živá hudba, přítom-
nost zdravotních sestřiček, se dá 
brát možná jako samozřejmost, ale 
překvapením bylo, že nebyla opo-
menuta ani taková drobnost, jako 
je hlídání zaparkovaných kočárků 
v přízemí radnice. Samozřejmě ne-
lze opomenout ani výkon řečníků, 
který jsem s nimi coby oddávající 
svateb v duchu prožíval.

Vítání občánků, významný den v životě celé rodiny

Radní MO Plzeň 3 Jakub Šauer při vítání občánků s manželkou a místostarostou 
Davidem Procházkou (vpravo) 
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Velice negativně vnímám na 
městské úrovni malou pozornost, 
která se aktuálně věnuje otázkám 
bezpečnosti občanů. Jako velkou 
chybu vidím nemít v dnešní době 
radního pro bezpečnost, když 
k nám přijíždějí první uprchlíci 
a bezdomovci se stahují stále více 
do centra města. Řešení uprch-
líků se našemu městu a jeho  
občanům zcela jistě nevyhne, 
a proto by měli mít občané k dispo-
zici všechny dostupné informace. 
Jako chybu vnímám i nefunkč-
nost portálu Bezpečné město 
(www.bezpecnemesto.eu), který 
občané hojně navštěvovali. 

V poslední době se stále více se-
tkávám s názorem občanů našeho 
obvodu i města, že by bylo velice 
potřebné, aby byla opětovně zří-
zena komise bezpečnosti, jakožto 
poradního orgánu Rady městského 
obvodu Plzeň 3. Bylo by tak navá-
záno na tradici komise, která byla 
určitým prostředníkem mezi obča-
ny a vedením naší radnice a pomá-
hala výrazně v oblasti bezpečnosti. 
Již léta se zabývám problematikou 
bezpečnosti ve městě a nesouhla-
sím se současným vedením MO 
Plzeň 3, které komisi zrušilo. 
Členové již zrušené Komise bez-
pečnosti RMO Plzeň 3 byli kromě  

svých pravidelných jednání také 
strůjcem, iniciátorem a partnerem 
řady projektů (Senior a doprava, Se- 
nior a Zdraví, a především Senior 
a bezpečí) a také bezpečnostních 
opatření. V součinnosti s Městskou 
policií Plzeň, Policií ČR a Odborem 
bezpečnosti Magistrátu města Plzně  
byla také řešitelem nejrůznější bez-
pečnostních problému a konkrétních 
připomínek občanů našeho obvodu 
na poli veřejného pořádku ve městě, 
jejich bezpečnosti, ochrany majetku 
a v neposlední řadě také prevence 
kriminality a protidrogové prevence.

Petr Kastner, zastupitel MO Plzeň 3

Vážení spoluobčané, uběhlo už 
devět měsíců od komunálních 
voleb a jsem moc rád, že si stá-
le spolu povídáme, že se zase na 
mne obracíte se svými starost-

mi telefonicky nebo při našich 
setkáních. To byla moje práce 
po celé mé osmileté působení ve 
funkci starosty na Trojce. Mlu-
vit s Vámi, řešit Vaše problémy 
od ucpaného kanálu, přes pře-
rostlé stromy po nedostatek par-
kovacích míst či míst ve školce. 
Pevně věřím, že právě za toto jste 
mi při volbách dali nejvíc hlasů.

Jsem moc rád, že to zase funguje. 
Na moje telefonní číslo 724 839 358 
mi můžete stále telefonovat a slibu-
ji, že udělám všechno proto, abych 
Vám vyhověl a pokud možno po-
mohl. Ne vše mohu nyní ze své 
funkce zařídit tak rychle, jak jste 
byli zvyklí.
S úsměvem jsem si vyslechl na mi-
nulém zastupitelstvu pana zastupi-
tele Šece z KDU-ČSL, že jsem Vás 

v minulém vydání Trojky mylně 
informoval o tom, že mě součas-
né vedení úřadu zbavilo kanceláře 
v hlavní budově úřadu, kde jsme 
se mohli potkávat, že jsem dostal 
na služební telefon limit 100,- Kč, 
abych s Vámi hovořil co nejméně 
a také, že jsem uvedl, že nepobírám 
žádnou mzdu. Nebyla to mylná in-
formace, všechno je pravda. Kan-
celář není, telefon omezen a mzda? 
Ano, pobírám odměnu předsedy 
výboru. Dostávám 2.050,- Kč mě-
síčně, ze kterých ale platím právní 
poradenství, a to ještě doplácím 
ze svého. A to proto, že současné 
vedení přijímá některá chybná roz-
hodnutí, která musím zodpovědně 
kontrolovat a doporučit následně 
správný postup, který je v souladu 
se zákonem. Jen připomenu, že 
v předchozích dvou volebních ob-

dobích byla tato funkce vždy place-
ná a předseda kontrolního výboru 
pobíral za stejnou práci, kterou nyní 
vykonávám, přes 40.000,- Kč. 
Mrzí mě spousta dalších věcí. Napří-
klad i to, že akce jako je Balónová 
show, byla jednou z nejnavštěvova-
nějších akcí ve městě. Letos proběh-
la téměř v „utajení“, s neatraktivním 
programem a minimální návštěv-
ností. To je pak škoda vynaložených 
prostředků a pravděpodobný konec 
dlouhou řadu let budovaných tradic. 
I přesto všechno jsem velký opti-
mista, jsem rád, že tady spolu ži-
jeme, a že pro Vás vážení občané 
mohu i nadále pracovat.
Užívejte sluníčka a přeji hezký 
zbytek léta.

Jiří Strobach, předseda
Kontrolního výboru MO Plzeň 3

Tady spolu žijeme

Je třeba zřídit znovu komisi bezpečnosti
a zprovoznit portál Bezpečné město 

ZASTUPITELÉ

Jedním z hlavních důvodů upada-
jící důvěry občanů v politiky je, že 
se nemohou spolehnout na to, co 
říkají. Důvěra se buduje dlouze 
a těžko. Ztratí se však rychle 
a snadno. Cílem by přece neměly 
být benefity, ale plnění programu, 
který předkládali a kvůli které-
mu dostali voličské hlasy.

Proto mě uráží nepravdivé infor-
mace v článku bývalého pana sta-
rosty v květnovém čísle časopisu 
Trojka. Pan Strobach má naprosto 

stejné podmínky pro výkon funk-
ce předsedy kontrolního výboru 
jako ostatní předsedové. Každý 
z nás má zapůjčen notebook, pev-
ný telefon placený úřadem, mobil-
ní telefon s limitem, datový tarif  
a emailovou schránku. A každý 
z nás pobírá odměnu zastupitele 
a odměnu předsedy výboru. Ano, 
je pravda, že o kancelář v budově 
ÚMO Plzeň 3 v sadech Pětatři-
cátníků 1, č. dveří 103, se dělíme. 
Dovolím si tvrdit, že kancelář „pro 
sebe“ nemá většina našich úřed-

níků a obdobně jsou na tom jistě 
i mnozí obyvatele našeho obvodu. 
Mně to vážně nepřipadá málo.
Jako předseda finančního výboru 
zastupitelstva mám objem práce 
srovnatelný s panem předsedou 
Strobachem. Svoji funkci vyko-
návám normálně po zaměstnání, 
které mě živí.
Jsem přesvědčen, že není mož-
né po vás daňových poplatnících 
žádat další a další dobře placená 
uvolněná místa. Předchozí za-
stupitelstvo pod vedením pana 

Strobacha usoudilo, že taková 
uvolněná funkce existovat má 
a zřídilo ji. Bylo to samozřejmě 
jejich právo. Právem nově zvole-
ného zastupitelstva je tyto veřejné 
prostředky vynakládat moudřeji. 
Podle mého názoru je lepší tyto 
prostředky využít pří údržbě zele-
ně či při budování nebo opravách 
dětských hřišť

Ing. Stanislav Šec
předseda Finančního výboru 

ZMO Plzeň 3

Lhát se nemá
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INZERCE

Pochlubte se záhonky před domem
Až do konce srpna můžete sou-
těžit o nejhezčí úpravu vstupních 
prostor do paneláků. Máte před 
vchodem kvetoucí udržované 
skalky či záhony květin? Vyfoť-

te je a zašlete na Úřad Městského 
obvodu Plzeň 3.
„Chtěli bychom podpořit snahu 
občanů při zvelebování prosto-
ru před vchody do domů. Proto 

pokud ve svém bydlišti takovou 
skalku či záhon máte, zašlete nám 
fotografii s místem, kde se nachá-
zejí,“ vybízí občany David Pro-
cházka, místostarosta centrálního 

obvodu a dodává: „V září pak vy-
bereme tři nejhezčí a nejudržova-
nější vchody, které oceníme.“
Fotografie můžete zasílat na e-mail 
knotek@plzen.eu.   

V Plzni se odehraje unikátní 
show obřích loutek. Pod hlavič-
kou Evropského hlavního města 
kultury 2015 tak zahájí festival 
Skupova Plzeň jako poctu tradici 
plzeňského loutkářství, ke které 
se řadí velikáni jako Josef Skupa 
nebo Jiří Trnka.

Přímo v centru města potkáte 
dvanáctimetrové marionety, dva-
cetimetrového draka nebo léta-
jícího ptáka. Vůbec poprvé do 
České republiky přijede skupina 
Carros de Foc ze Španělska, aby 
zde od 28. do 30. srpna společně 
s desítkami akrobatů, tanečníků, 

muzikantů předvedla jedinečné  
představení La Niña. Loutky bu-
dou vystaveny v ulicích každý den 
odpoledne, večer pak ožijí a pro-
mění historické centrum Plzně 
v divadelní jeviště. 
Kromě unikátní show obřích lou-
tek uvede letošní ročník festivalu 
Skupova Plzeň také nizozemské 
zvířecí loutky divadla La Pavana, 
loutkářský stan Theatre Risorius 
z Francie, domácí mistry z Di-
vadla V boudě a řadu dalších 
loutkářských souborů. 
Více info na:
www.plzen2015.cz/obriloutkyvplzni  
a www.skupovaplzen.cz

Obří loutky v Plzni Přemnožení mšice smrkové
Díky mírné zimě a dalším bio-
tickým podmínkám došlo letos 
k masivnímu přemnožení hmy-
zího škůdce, mšice smrkové. 
Jedná se o monofágního škůdce 
(napadá pouze smrky a masiv-
ně poškozuje pouze introduko-
vaný smrk pichlavý - stříbrný). 
Nehrozí tedy šíření na jiné jeh-
ličnaté dřeviny.

Zásah proti tomuto škůdci je 
velmi problematický. Musel by 
být proveden chemický postřik 
celých stromů v době před ma-
sivním rozvojem. Je tedy již vět-

šinou pozdě. Použití insekticidu 
by mělo za následek decimaci 
užitečného hmyzu a mohlo by to 
celkově spíše uškodit. 
V případě menšího rozsahu na-
padení stříbrné smrky obrostou 
novým jehličím. Napadané loň-
ské a předloňské jehlice opadají, 
na stromě zůstanou pouze letoš-
ní a v příštích letech narostou 
další ročníky jehlic.
Některé stříbrné smrky pravděpo-
dobně uhynou a budou se muset 
odstranit. Naštěstí smrk pichlavý 
není z funkčního a estetického 
hlediska ve městě ideální dřevina.
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Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Starosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6400 / 602 266 465

Místostarosta Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500 / 602 266 669

Místostarostka Ing. Jaroslava Maříková
37 803 6501 / 727 983 551

Místostarosta Mgr. David Procházka
37 803 6502 / 727 983 552

Předseda Kontrolního výboru Jiří Strobach
37 803 6459 / 724 839 358

Kontakty MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

Vedoucí kanceláře tajemníka
JUDr. Ivo Javůrek 37 803 6573 

Oddělení kontroly – Josef Chyba
37 803 6531

Oddělení tiskové a organizační
Mgr. Miroslav Knotek 37 803 6429

Pověřená vedoucí Odboru dopravy a životního 
prostředí Marie Rumlová 37 803 6522

Vedoucí Odboru stavebně správního
a investic Ing. Michal Gracík 37 803 6480

Pověřená vedoucí Odboru ekonomického 
Jindřiška Broučková 37 803 6433

Pověřený vedoucí Odboru sociálních služeb
a matriky JUDr. Miroslav Hora 37 803 6450

Pověřený vedoucí Odboru správního a vnitřních 
věcí Bc. Denisa Jarošová 37 803 6492

1. 9. 2015
Borský park  Plzeň  13–17 h

MĚSTO HER 2012

2012 od 10.oo hodin  

v Plzni

•  orientální tance • divadlo pro děti • ohňostroj 
• šermířská skupina • škola grilování

PRODUCED BY EURONOVA GROUP

Partneři:

Servisní partneři:

Mediální partneři:

Vystoupí:

Pavel CALLTA

Aneta Krejčíková
Patricie Solaříková

Moderátorky:

Jaroslav SAMSON Lenk  

Více na:
plzen3.eu

SOUTĚŽE  TRAMPOLÍNY
SKÁKACÍ HRAD
NAFUKOVACÍ SKLUZAVKA


