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Vážení občané,

je to neuvěřitelné, ale opět nastal

konec roku. Pro některé z nás je

to období shonu, neustálého spě-

chu a nervozity, ale uvědomme

si, že takový tento čas být nemá.

Mysleme na sebe i své blízké,

zastavme se a vychutnejme si

kouzelnou atmosféru Vánoc.

Ať už to bude na vánočních

trzích s partnerem u voňavého

svařáku nebo v teple domova

s rodinou, využijme tento čas

k pohodě a klidu. Ze srdce vám

já, moji kolegové místostaros-

tové a všichni zaměstnanci

Úřadu městského obvodu

Plzeň 3 přejeme, abyste nadchá-

zející týdny prožili v radosti,

také krásné Vánoce a úspěšný

vstup do roku 2017. Těším se na

shledání v příštím roce a dou-

fám, že bude pro nás všechny

ještě lepší, než tento uplynulý.

Radislav Neubauer,

starosta MO Plzeň 3

Jak je obvod připraven na zimní údržbu?

Úklidové práce v zimním období,
tedy od 1. listopadu do 31. března
jsou prováděny v souladu se záko-
nem.

Na základě předpisů je každoročně
vyhotovován Plán zimní údržby,
a to jak celoměstskou organizací,
kterou je Správa veřejného statku
města Plzně, tak i jednotlivými
obvody. V Operačním plánu zimní
údržby jsou stanoveny rozsahy
zásahů na jednotlivých komunika-
cích a časové lhůty podle pořadí
důležitostí v daných lokalitách roz-
dělené do úseků, které vycházejí
ze Smluv o dílo s jednotlivými fir-
mami.

„Zásahem v případě zimní údržby
se rozumí zlepšení schůdnosti chod-
níků, tedy mechanické odstraňování
sněhové pokrývky, a to jak ručně
pomocí hrabel a škrabek, tak hlavně
strojově za pomoci techniky jako
je například vozidlo Multicar
s namontovanou přední radlicí
k odhrnování sněhu se sypacím zaří-
zením,“ vysvětluje místostarosta
MO Plzeň 3 David Procházka.
Pokud je sníh ušlapán a dojde
k vytvoření ledovky, přistupuje se
k posypu pískem, aby došlo ke
zdrsnění povrchu, které snižuje rizi-
ko úrazu. Po odtání vrstvy ledu či
sněhu nebo při vytvoření břečky je
vrstva postupně mechanicky odstra-

ňována až na pevný základ. Po dobré
zkušenosti z minulých zim přistoupí
centrální obvod opět k posypu pís-
kem místo inertního materiálu.
„Tímto způsobem se doplní materiál
ve spárách městské dlažby, a to
nejen na náměstí, kde je ho třeba.
Druhým pozitivem je, že písek tolik
nepoškozuje obuv,“ vysvětluje
David Procházka.
Podle platných norem určujících
technologii zimní údržby a doporu-
čených posypových materiálů se
bude letos používat bílý písek (250
tun) a sůl kamenná (40 tun). Sůl ale
bude aplikována jen v nejnutnějších
případech, kdy to budou vyžadovat
povětrnostní podmínky.
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Tradiční rozsvěcení vánočních stromů

Nejkrásnější trhy v roce odstartují na konci
listopadu

Každoroční řemeslné trhy v Plzni
vrcholí na konci roku těmi nejoblí-
benějšími, a to jsou Vánoční.
V letošním roce se stánky otevřou
v pátek 25. listopadu a večerní slav-
nostní atmosféru podtrhne překva-
pení v podobě ohňostroje. V neděli
27. listopadu se mohou návštěvníci
těšit na tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromu. Stánky s mnoha nej-
různějšími výrobky, od domácích
pochutin, před vánoční ozdoby, až
třeba po knihy o městě Plzni, budou
otevřeny každý den od 9 do 18

hodin. Na trzích si návštěvníci ale
mohou pochutnat také na nejrůzněj-
ších druzích svařáku, punče či
medoviny, zakousnout mohou klo-
básu, halušky i trdelník. Každý den
je připravený doprovodný program
a chybět nebude ani dřevěná zvoni-
ce, živý betlém a také betlém
dřevěný, který opět povyroste
o 5 nových soch. Stánky se zavřou
23. prosince, ale občerstvení si
můžete vychutnat až do Nového
roku, kdy program završí Novoroční
ohňostroj.

V Radobyčicích kromě stromečku nechybí také betlém
Na Nové Hospodě je tradicí při rozsvícení stromečku lampionový průvod
a zpívání koled se svařákem

Výhled ze zvonice na náměstí s dřevěnými stánky

Jeden ze symbolů vánočních trhů – dřevěný betlém

Rozsvícení stromečku k vánoční
Plzni neodmyslitelně patří. Největ-
ší událostí je již tradičně rozsvícení
stromu na náměstí Republiky
v Plzni, které každoročně navštíví
stovky lidí. Opět se chystá na první
neděli vánočních trhů, tedy 27. lis-
topadu od 18 hodin.
Menší, ale o to kouzelnější a přátel-
štější, jsou pak rozsvěcení stromů

v obvodních částech Radobyčice
a Nová Hospoda.
V Radobyčicích se stromek rozzáří
4. prosince v 17 hodin a koledy si
mohou místní obyvatelé přijít zazpí-
vat na Štědrý den v 16 hodin. 
Na Nové Hospodě se stromek roz-
svítí v pátek 9. prosince, taktéž v 17
hodin. Chybět nebudou koledy
a svařák na zahřátí.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU (náměstí Republiky, Plzeň)

16.00–16.25 – Plzeňský dětský sbor  

16.30–16.55 – folklorní soubor Jiskra       

17.00–17.12 – balet DJKT 

17.20–17.50 – Big Band Konzervatoř Plzeň 

17.50–17.59 – projev pana primátora a pana biskupa 

18.00 – rozsvícení vánočního stromu

18.03–18.10 – Consortium musicum

18.30 – Monika Absolonová
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Vedení obvodu rozdá sto litrů polévky
Městský obvod Plzeň 3 vás srdeč-
ně zve na tradiční vánoční gulá-
šovou polévku. Sto litrů hřejivé
gulášovky rozdá vedení a před-
stavitelé obvodu v pátek 16. pro-

since 2016 od 15.30 hodin na
náměstí Republiky v prostorách
dřevěné zvonice. Všechny porce
včetně pečiva jsou samozřejmě
zdarma.

„Předvánoční rozlévání gulášové
polévky pořádáme již osmým
rokem, a ačkoliv je akce především
pro sociálně slabší spoluobčany,
zveme samozřejmě i všechny ostat-

ní, kteří se na Vánočních trzích
budou chtít zahřát a posilnit pocti-
vou polévkou,“ zve starosta cen-
trálního obvodu Radislav
Neubauer.  

V loňském roce se naběračky chopil místostarosta David Procházka, sta-
rosta Radislav Neubauer a místostarosta Radoslav Škarda (zleva)

Stánek centrálního obvodu, kde bude vedení polévku rozdávat, najdete ve
středu trhů u dřevěné zvonice

Nová publikace o Městském obvodu Plzeň 3
Městský obvod Plzeň 3 si letos nadě-
lil dárek, který ovšem potěší přede-
vším jeho obyvatele, pamětníky
a milovníky zapomenutých i tradič-

ních míst. Na knižním trhu se objevila
zcela nová publikace, která formou
procházky mapuje nejrůznější zákou-
tí i veřejně známé ulice či náměstí.

Zavede vás do historie obvodu, ukáže
překvapivé snímky z let minulých,
ale stejně tak krásné fotografie ze
současnosti. Knihu o 160 stranách

vydalo nakladatelství Starý most
s. r. o. a zakoupit ji můžete v knih-
kupectví za 349 Kč nebo přímo na
Vánočních trzích za akční cenu. 

Už třetím rokem se vedení obvodu
rozhodlo místo poslední den v roce
vypustit ohňostroj až na Nový rok.
Naposledy řízené oslavy silvestra
na náměstí Republiky pořádal
obvod v roce 2013, a druhý den,
tedy už v roce 2014, proběhl první
Novoroční ohňostroj. V následu-

jících letech už silvestrovský
ohňostroj zcela nahradil ten novo-
roční.
„Když jsme se rozhodli, že zrušíme
ohňostroj 31. prosince a uspořádá-
me jej pouze 1. ledna, ze strany
veřejnosti zpočátku panovaly jisté
rozpaky, ale nakonec jsme se setkali

jen s pozitivními ohlasy. Naším
cílem bylo vyjít vstříc především
rodinám s dětmi,“ objasňuje staros-
ta Radislav Neubauer. 
Novoroční ohňostroj začne
v 16.30 hodin dětskou diskotékou,
ohňostroj vypukne o hodinu poz-
ději.

Těšte se na Novoroční ohňostroj!
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Dětské hřiště v Doudlevcích má novou hrací sestavu
Hřiště s novou hrací sestavou si
užívají děti z Přeštické ulice
v plzeňských Doudlevcích.

Tu nechal nainstalovat plzeňský
centrální obvod a tím rozšířil o nový
dětský prvek stávající hřiště, které
patří mezi 91 dětských hřišť, nachá-
zejících se na území Městského
obvodu Plzeň 3.
„Jsme rádi, že jsme mohli vylepšit
další z našich dětských hřišť, která
máme ve správě,“ říká místostarosta
centrálního obvodu David Procház-
ka. „Pečlivě dbáme na to, aby bez-
pečnost a funkčnost všech dětských
zařízení v našem obvodě byla prvo-
řadým kritériem, a proto je kontro-

lujeme každý týden a během každých
tří měsíců se pak provádějí pravi-
delné odborně technické kontroly
všech prvků včetně revizní zprávy
a fotodokumentace,“ dodává David
Procházka.
Svoji obratnost si na nové hrací
sestavě vyzkoušejí i děti z mateřské
školy v Resslově ulici, které toto
hřiště často navštěvují.
„Tato školka bohužel nemá svojí
vlastní zahradu a tak velmi často
využívají dětské hřiště vPřeštické uli-
ci. Proto jsme také s paní ředitelkou
konzultovali pořízení této sestavy. Je
přece jenom lepší, když si děti vybe-
rou, co se jim samotným líbí,“ doplni-
la místostarostka Jaroslava Maříková.
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Starosta Neubauer:

Rozšiřování hranice placeného parkování je v Plzni
zásadní problém
Jistě neuniklo vaší pozornosti roz-
šiřování hranice placeného parko-
vání směrem od středu města
k jednotlivým městským sídlištím,

a vytváření modrých pruhů pro
rezidenční parkování. Toto roz-
hodnutí jsem přijal mírně řečeno
s rozpaky – tímto se problém
neodstraní, neboť není řešen kom-
plexně. Připomíná to efekt kamene
hozeného do vody – vytvoří jen
další „placené kruhy“, které vytla-
čí auta do míst, kde jejich majitelé
nebudou moci zaparkovat. V cen-
tru města by bylo vhodné uvažovat
o rezidenčním parkování s tím, že
přes den by zde jiné auto zapar-
kovat mohlo s přihlédnutím před-
nosti pro rezidenta. Centrum
města nelze brát jako odstavnou
plochu, ale jen jako místo pro krát-
kodobé zaparkování k vyřízení
neodkladných záležitostí. Proto
také musí akceptovat zvýšenou
hodinovou sazbu. Ten, kdo chce
parkovat v centru města déle a lev-
něji, má k dispozici parkovací dům
Na Rychtářce.

Zásadně nesouhlasím s tímto
nevstřícným krokem a také jsem
v minulosti několikrát argumen-
toval směrem k orgánům města
anketou, ve které občané obvodu
vyjádřili svůj názor k zamýšlené-
mu rozšiřování hranice placeného
parkování a k situaci s parkováním
vůbec. Navíc již několik let exis-
tuje stanovisko někdejší Komise
pro dopravu a využití veřejných
prostranství Rady MO Plzeň 3,
v němž vyjádřila souhlas s rozší-
řením zóny placeného parkování,
ale jen s tou podmínkou, že
budou vybudována záchytná
parkoviště a v maximální míře
zvýhodnění rezidenti. V přípa-
dě, že tomu tak nebude, byla
tato komise zásadně proti roz-
šíření zóny placeného parková-
ní. 
Pokud se tedy přistoupí k takovým
opatřením, mělo by být připravené

(chce se mi přímo říci zajištěné)
řešení usnadňující situaci těm, kte-
rých se to zásadně týká. Sami asi
víte, kolik se těchto záchytných
parkovišť udělalo. Ano, žádné!
Nechci k této situaci zůstat lhos-
tejný, stejně jako lidé v Praze, kde
mají naprosto stejný problém. 
Pokud mám hájit vaše zájmy, chtěl
bych znát i váš názor. Proto bych
vám rád položil dvě otázky:
1. Chcete platit za parkování ve

vašem bydlišti?
2. Máte zájem o placené rezi-

denční místo, i když nebudete
mít jistotu, že zaparkujete?

Napište mi, prosím, na můj pracovní
e-mail: rneubauer@plzen.eu nebo
poštou: Radislav Neubauer, starosta,
Městský obvod Plzeň 3, sady Pěta-
třicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň.

Radislav Neubauer
starosta MO Plzeň 3

Centrální obvod poskytnul individuální dotace
ze svého rozpočtu
Zastupitelstvo Městského ob-
vodu Plzeň 3 rozhodlo na svém
zářijovém zasedání o rozdělení
dotací ze svého rozpočtu na zá-
kladě individuálních žádostí.
„Celkový objem finančních pro-
středků, které byly vyčleněny z roz-
počtu pro rok 2016 pro individuální

dotace, činil 900 000 Kč. Tato
částka byla ještě navýšena o zbylé,
nerozdělené finanční prostředky
z vyhlášených dotačních programů
MO Plzeň 3 na rok 2016 ve výši
228 600 Kč. Na uspokojení indivi-
duálních žádostí bylo tedy celkově
připraveno 1 128 600 Kč,“ infor-

muje I. místostarosta MO Plzeň 3
Radoslav Škarda.
Největší částkou, jedním milionem
korun, byl podpořen provoz ačinnost
bazénu Sportovního klubu Radbuza
Plzeň z. s., který poskytuje sportovní
služby nejširším vrstvám obyvatel
v obvodu se zaměřením na mládež.

„Částkou 100 000 Kč, respektive
49 000 Kč, jsme podpořili opravy
a vybudování teras pro klienty Ho-
spicu Svatého Lazara, z. s. a vyba-
vení dětských šaten Tenisového
klubu Vodní stavby, z. s.,“ dodává
Radoslav Škarda.

AKTUALITY
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Dětská pískoviště v obvodu jsou bezpečnější

Žádat o dotace na rok 2017 je možné
již od listopadu
Od poloviny listopadu je vyhlá-
šena výzva na čerpání dotací na
rok 2017. To umožní neziskovým
organizacím čerpat dotace již
v prvním čtvrtletí roku 2017. 

„Vyhlášení dotací schválila Rada
městského obvodu Plzeň 3 na svém
říjnovém zasedání a dotační pro-
gramy jsou zveřejněny na webu

ÚMO Plzeň 3 a na úřední desce. Je
jich celkem pět, a to: Podpora vol-
nočasových aktivit dětí a mládeže,
Podpora jednorázových sportov-
ních akcí, Sociální oblast, Podpora
kultury, kulturních aktivit a oživení
veřejného prostoru a Podpora bez-
pečnosti a prevence kriminality,“
vyjmenovává Radoslav Škarda.
Obvod na dotace uvolní celkem 8

milionů korun. „Největší objem
peněz, celé 3 miliony korun, je určen
pro dotační program věnovaný vol-
nočasovým aktivitám dětí a mládeže.
Občané budou mít možnost žádat o
dotace od 15. 11. 2016 do 9. 12.
2016,“ upřesňuje Radoslav Škarda. 
Podmínky pro jednotlivé dotační
programy lze najít na
www.plzen3.eu.

Oznámení
pro snoubence
Úřad městského obvodu Plzeň 3,
Odbor sociálních služeb a ma-
triky, oznamuje snoubencům
možné termíny svatebních ob-
řadů v obřadní síni plzeňské
radnice pro I. pololetí roku
2017. Termíny byly stanoveny
s ohledem na plánovanou re-
konstrukci v budově radnice
a s tím spojený omezený provoz
obřadní síně.

Jedná se o tyto termíny: 
7. ledna, 21. ledna, 4. února,
18. února, 11. března,
18. března, 25, března,
1. dubna, 22. dubna, 29. dub-
na, 20. května, 27. května,
3. června, 17. června,
24. června.

Vzhledem k tomu, že termíny
pro možnost konání obřadů
v obřadní síni jsou známy dříve,
než se původně předpokládalo
a také s ohledem na zájem snou-
benců, oznamujeme, že Úřa-
dem městského obvodu Plzeň 3
budou termíny obřadů zadá-
vány již od 3. 10. 2016, a to
osobně na matrice oddací ÚMO
Plzeň 3 nebo telefonicky na
čísle 378 036 538. 
Zadávání termínů obřadů od
3. 10. 2016 se týká všech sva-
tebních obřadů, tj. i obřadů
konaných mimo obřadní síň.
Děkujeme za pochopení

V současné době probíhá v osmi
městech naší republiky včetně
města Plzně akce, kdy městští
strážníci sbírají injekční jehly
a stříkačky po narkomanech.

Zaměřují se hlavně na dětská hřiš-
tě, parky a odlehlá místa. Tuto bez-
pečnostní kontrolu detektorem
kovů, navíc pravidelnou, zavedl
Úřad městského obvodu Plzeň 3
již letos na jaře na svých pískoviš-
tích a také dopadových plochách
u dětských prvků.
„Proškolený zaměstnanec ÚMO
Plzeň 3, který má mimo jiné bohaté
zkušenosti s prací s detektorem
kovů provádí jednou týdně kontrolu
dětských hřišť a pískovišť,“ infor-
muje David Procházka, místosta-
rosta centrálního obvodu.
Pravidelná a důsledná kontrola je
nezbytná. O tom už se pracovníci
úřadu přesvědčili na minulých kon-
trolách, kdy byly nalezeny „zají-
mavé“ předměty. Kromě starých
kovových hraček, víček od lahví
a vysloužilých baterií odhalil
detektor kovů i nebezpečné před-
měty jako zrezivělé vruty, dráty
a pírka do vlasů.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Začala výstavba lávky přes Mži
Do konce května 2017 by měla být
dokončena lávka přes řeku Mži, jejíž
stavbu v těchto dnech zahájila firma

Berger Bohemia a. s. Součástí pro-
jektu za 8,3 milionu korun, který
připravilo a financuje město Plzeň,
bude i nový 400 metrů dlouhý úsek
komunikace pro cyklisty a pěší.
Pomocí lávky Plzeň propojí oblast
Předních Skvrňan a Radčic, cyklis-
tům i pěším tak zajistí bezpečnou
cestu ze sídliště Skvrňany přímo do
zoologické a botanické zahrady.
Nové spojení obou břehů poslouží

i cykloturistům, kteří přijíždějí do
Plzně po mezinárodní cyklotrase od
Hracholuské přehrady.
Chystaná 400 metrů dlouhá cyklo-
stezka spojí Radčickou ulici v pro-
storu křižovatky u zoologické zahra-
dy s místní komunikací neboli polní
cestou vedoucí z Předních Skvrňan
do Radčic. Lávka o délce 25 metrů
je její součástí. Projekt počítá
s využitím ocelové lávky v minulosti

umístěné nad železniční tratí u Již-
ního Předměstí, sloužící k převedení
horkovodu. Tato nosná konstrukce
se uloží na nově vybudované žele-
zobetonové pilíře. Konstrukce bude
repasována, nefunkční díly se vymě-
ní, zajistí se nové vyztužení a podob-
ně. Oproti původnímu stavu bude
díky vybudování nové „spřažené
desky“ její původní šířka zvětšena
z 1,7 metru na 3 metry.

„Jde nám o maximální bezpečnost
dětí, proto jsme zakoupili detektor
kovů a vyškolili pracovníka, který
kromě samotné pravidelné kontroly

detektorem navíc vizuálně zkontro-
luje herní prvky a provede vždy
základní úklid dětského hřiště.
V případě jeho nepřítomnosti,

např. z důvodu nemoci, provede
kontrolu vyškolený strážník Měst-
ské policie Plzeň,“ dodal David
Procházka.
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INFORMACE PRO SENIORY

Počítačové kurzy jsou stále hitem
Městský obvod Plzeň 3 pořádá
počítačové kurzy pro seniory ve
spolupráci se Střední školou in-
formatiky a finančních služeb
v Plzni od podzimu 2012. Od té
doby se kurzy konají pravidelně
vždy na konci zimy (únor–bře-
zen) a na podzim (září–říjen).

Vedení školy i obvodu se snaží od
začátku spolupráce přizpůsobovat
nabídku aktuální poptávce seniorů
– proto některé kurzy přibyly, jiné
zase byly zrušeny.
Letošní podzimní kurzy se pro
velký zájem dokonce rozdělily na
dva turnusy, jeden se zahájením
v říjnu a druhý v listopadu. Také
se po delší odmlce dočkali zájemci
kurzu zaměřeného na práci s mul-
timédii a přenosem dat.

Desátá sezona kurzů začne opět na
přelomu února a března, informace

o přihláškách najdou zájemci v úno-
rovém vydání zpravodaje Trojka.

Právní poradna je určena lidem star-
ším padesáti let, kteří mají trvalé byd-
liště na území třetího plzeňského
obvodu. Právní poradenství se týká
občanského, rodinného, bytového
a dědického práva – jako jsou prob-
lémy spřevody bytů, problémy spla-
cením nájmu, společenství vlastníků,
otázek věcných břemen, závěti a vy-

pořádání závěti pro případ smrti,
finanční problematiky seniorů
(půjčky, dary) atd. Poradna však není
zaměřena na oblast trestněprávní či

obchodněprávní. Právník neprovádí
úkony jako je sepisování smluv nebo
zastupování před soudy, zájemcům
ale poradí, jak problém řešit či na jaké
orgány se mají obrátit.
Všichni senioři, kteří by chtěli právní
poradnu využít, se nejdříve musí ob-
jednat, a to u paní Olgy Sammerové
na telefonním čísle 378 036 472.

Svaz důchodců ČR
Plzeň-Bory
informuje
V listopadu, prosinci a lednu se
konají pouze pravidelné schůze
výboru.

Pozvánka:
25. ledna 2017 – výroční členská
schůze (malý sál Měšťanské be-
sedy, od 15 hodin).

Kontakty
Ing. Jiří Čermák, 
tel.: 603 379 517,
e-mail: jiricermak31@seznam.cz
cahynova-bobina@seznam.cz

Senioři mohou i nadále využívat
bezplatnou právní poradnu

Termíny pro 2. pol. 2016:

29. listopadu
13. prosince

První bezpečnostně-sociální pro-
jekt cílený na plzeňskou senior-
skou populaci ve věku 60 let
a více úspěšně odzkoušelo město
Plzeň. Realizovalo jej formou tří-
denního interaktivního work-
shopu. Obec Prášily na Šumavě
se tak v polovině září stala zá-
kladnou pro praktický výcvik 35
plzeňských seniorů, absolventů
Plzeňské senior akademie, usku-
tečněné v rámci Městských ob-
vodů Plzeň 2 a Plzeň 3.

„Třetí plzeňský obvod byl první,
který ve spolupráci s městskou po-
licií zahájil pro své seniory pilotní
projekt Plzeňská senior akademie,
po něm následoval úspěšný druhý
ročník, a nyní opět ve spolupráci
s Městskou policií Plzeň připravu-

jeme na únor příštího roku ročník
třetí,“ informuje David Procházka,
místostarosta centrálního obvodu.
Zajímavý program projektu
Nedám se! prověřil jejich teore-
tické znalosti v oblasti bezpeč-
nosti, pomoci a sociálních služeb
a přidal aktivity nezbytné pro zvý-
šení kvality života seniorů v dneš-
ním světě. Projekt nabídl
účastníkům nejen praktický vý-
cvik v sebeobraně, orientaci v te-
rénu, sestavování identikitu, ale
i výcvik ve střelbě z pistole, revol-
veru a vlastnoručně vyrobených
luků, trénink paměti a vědomostní
testy z místopisu a historie, work-
shopy zaměřené na sociální
pomoc, přednášky s problemati-
kou exekucí, návody, jak nenaletět
podvodníkům a na koho se obrátit

Plzeň odzkoušela pilotní projekt Nedám se!

Vstupenky do divadla až s pade-
sátiprocentní slevou nabízí Úřad
městského obvodu Plzeň 3
seniorům s trvalým bydlištěm
na území centrálního obvodu již
několik let. Zájemci si mohou
vstupenky zakoupit vždy od
8 hodin ráno v kanceláři č. 26,
v 1. patře budovy Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7, a to v letošním
roce ještě dvakrát – 30. listopa-
du a 14. prosince.

Vstupenky do
plzeňských divadel

jsou pro seniory stále
za atraktivní ceny

Přihlášky a informace na telefonním čísle: 378 036 496
nebo na e-mailu: hurkoval@plzen.eu.

v případě nouze. Program celé
akce zajistil realizační tým složený
ze zástupců spolupracujících slo-
žek – odboru sociálních služeb ma-
gistrátu, Městské policie Plzeň
a Policie České republiky.
„Osobně jsme byli naše seniory
v Prášilech navštívit a z jejich zájmu
a nadšení bylo patrné, že projekt
Plzeňské senior akademie má
smysl,“ říká Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň.
„Zbývá připomenout, že třetí roč-
ník Seniorské akademie začne
v únoru 2017 a senioři z našeho ob-
vodu se mohou přihlašovat už
nyní,“ dodává David Procházka.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Divadlo J. K. Tyla vstoupilo do 152. sezony
Pětadvacet – tolik premiér při-
praví v sezoně 2016/2017 Divadlo
J. K. Tyla. Kromě muzikálů, ope-
ret, oper, činoher a baletů se
mohou diváci
těšit na třetí roč-
ník projektu Noc
s Operou. Tento-
krát bude na lo-
chotínském amfiteátru k vidění
slavná Orffova kantáta Carmina
burana spolu se scénickým orato-
riem Arthura Honeggera Jana
z Arku na hranici. Právě na oblí-
benou akci Noc s operou mohou
abonenti divadla čerpat slevu
20 %. A divadlo má pro předplati-
tele další bonusy. S dvacetipro-
centní slevou zakoupí vstupenky
na i Slavnostní koncert k zahájení
sezony 2017/2018 a úplnou novin-
kou bude možnost využít abo-
nentku jako jízdenku v městské

hromadné dopravě, do divadla
a z něj tak mohou lidé cestovat
zdarma hodinu před a hodinu po
skončení představení.  K dalším

výhodám před-
platného patří
cena, abonenti
ušetří 15 až 50 %
na vstupence.

Abonentka je navíc přenosná, lze
ji darovat i půjčit.
Předplatné na rok 2017 je v prodeji
do 30. června 2017. Až do 25. lis-
topadu budou rezervována místa
stávajícím předplatitelům, uvol-
něná místa budou novým zájem-
cům uvolněna 1. prosince 2016.
Předplatné zakoupíte v pokladně
Předprodeje ve Smetanových sa-
dech 16 nebo můžete kontaktovat
paní Zuzanu Škvorovou na tele-
fonu 378 038 186 nebo na e-mailu
zuzana.skvorova@djkt.eu.

Předplatitelé budou
moci do divadla cestovat

MHD zdarma

Navštivte Centrum volného času
Skupovka v novém kabátě! Na své
si u nás přijdou děti, dospělý i se-
nioři. Ve Skupovce si vyberete z bo-
haté nabídky klasických hudebních,
výtvarných, pohybových, ale i ne-
tradičních kroužků, jako třeba Par-
kour, Mladý záchranář, Policejní

klub, Sebeobrana pro děti, Věda nás
baví a spousta dalšího. Můžete se
s námi zúčastnit akcí jako je Burza

dětského zboží, Festival vol-
ného času, Mikulášská,
Maškarní, Odpolední čaje…
Mimo to k nám můžete za-
vítat jen tak posedět nad
hrnkem dobré kávy či čaje.
Rádi přivítáme návštěvníky
všech věkových kategorií!
Více informací naleznete na
webových stránkách
www.skupovka.cz. 

Skupovka je otevřená všem
Úřad městského obvodu Plzeň 3
byl v dubnu tohoto roku Magi-
strátem města Plzně informován
o možnosti zapojit se do projektu
„Přímá podpora sociálně potřeb-
ných rodin s dětmi – žáků základ-
ních škol“. Podstatou projektu je
materiální podpora dětí ze so-
ciálně potřebných rodin formou
poskytnutí školních potřeb. 

Ze strany zdejšího orgánu sociálně-
právní ochrany bylo z cílové sku-
piny uvedeného projektu vybráno
a následně podpořeno cca 20 dětí ve
věku 6–13 let. Vlastní distribuce
školních potřeb nezbytných pro
výuku žáků základních škol byla
realizována na přelomu srpna a září. 
Celkově projekt hodnotíme jako
velmi úspěšný. Zaznamenali jsme
velké množství kladných ohlasů.

Podpora sociálně potřebných rodin

Nejbližší akce:

� Burza (nejen) dětského oblečení – 13. 11. od 14 hodin
� Mikulášská – 5. 12. od 17 hodin
� Novoroční odpolední čaje – 8. 1. od 15 hodin

Kde přesně nás najdete:

Skupova 4a, Plzeň – kousek
od obchodního centra Luna
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AUTO KLUB Plzeň pořádá ve spolupráci s aktivem BESIP,
BESIP pro PK, ÚMO Plzeň 1, ÚMO Plzeň 3,

Hypermarketem GLOBUS Chotíkov a dalšími partnery

33. ročník zábavné orientační automobilové soutěže
pro děti a jejich rodiče s názvem

JÍZDA ZA VÁNOČNÍM STROMKEM
10. 12. 2016, TJ Sokol Nová Hospoda

Přihlášky najdete na www.autoklubplzen.cz
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a obvodů. Jinými slovy jaké kompe-
tence bude mít městský obvod a jaké
město. Jde například oto, kdo spravuje,
uklízí a opravuje silnice či chodníky
ve městě, kdo se stará oškoly či školky,
kdo uklízí černé skládky, kdo vozí kon-
tejnery na směsný odpad každou první
sobotu vměsíci apodobně. Každoroč-
ně jsou z těchto návrhů vidět snahy
omezit rozhodování samotných
zástupců obvodu. Někdy mám pocit,
že se nezadržitelně blíží konec funkč-
ních městských obvodů. Bez ohledu
na to, kdo zrovna vládne, obvodům se
logicky ubírání kompetencí nelíbí
a snaží se centralizaci zastavit. 
V minulosti to byly například kompe-

tence k městským bytům, výtěžek
z nebytových prostor, odpady, likvi-
dace černých skládek, kontejnery,
koše, zajišťování svozů separu adalší.
Aco tentokrát přišlo za návrh? Napří-
klad úprava kompetencí ve vztahu
k mateřským školám, kdy zřizovate-
lem byl obvod a nově by mělo být
nepochopitelně také město. Dále pře-
sun kompetencí při nakládání s neby-
tovými prostory ve vlastnictví města
z orgánů městských obvodů na orgány
celoměstské. V praxi to bude zname-
nat, že zástupci obvodu už nebudou
mít možnost říci, zdali má být pekař,
řezník či hračky na daném místě či ne.
Nově by to rozhodl úředník ze své kan-

celáře, který ale logicky místní prob-
lematiku nezná. Je správné ubírání
kompetence obvodům? Samozřejmě
není. Většina lidí si přirozeně vždy při
řešení svých problémů hledá tu nej-
kratší cestu. Přijde na obvodní radnici
a řeší úklid černé skládky, školku, jesle
či sekání trávy atd. Centralizovat tato
rozhodnutí na úřady města, kde ve vět-
šině případů bude s občanem jeho
problémy řešit úředník neznalý místní
problematiky, není cesta k lepšímu
životu v našem obvodu a městě.

Jiří Strobach, 
předseda Kontrolního výboru

ZMO Plzeň 3 a člen
Zastupitelstva MO Plzeň 3

ZASTUPITELÉ

Proč by měl mít
obvod opět menší
k o m p e t e n c e ?
K čemu vede cen-
tralizace a proč se
město snaží obvo-
du kompetence
ubírat? A jaký to
má vliv na samot-

ného občana? 
Zastupitelstvo MO Plzeň 3 jako kaž-
doročně projednávalo úpravu návrhu
tzv. Statutu města Plzně, který v koneč-
né fázi schvalují zastupitelé města.
Každým rokem přichází z Magistrátu
města Plzně návrh na změnu, která
upravuje vztah městských orgánů

ných vajec za 0, 85 Kč doslova likvi-
dují náš další obor. Jsme přece prů-
myslovou zemí, co bychom se tedy
starali o potravinovou soběstačnost
a o zemědělství vůbec, když si levné
potraviny dovezeme, říkají ekono-
mové, co je večer bolí žaludek. Dnes
dovážíme přes 50 % potravin a 80 %
lidí, žijících na venkově, dojíždí za
prací do měst. Je evidentní, že celý
systém je nemocný. Neřeší zásadní
potřeby této země, potřeby a kvalitu
života jejích obyvatel, neřeší to
základní: zemědělství jako odvětví
výroby kvalitních potravin akomodit
pro zpracovatelský průmysl. Největší
podporu pak dostávají ti, co téměř nic
nedělají, nebo jen dvakrát za rok pose-
kají trávu. Výrazná podpora směřuje
také k bioplynkám, které nevyrábějí
potraviny, ale elektrickou energii
z kukuřice. Vidíme tak dnes téměř
zdesetinásobení ploch této širokořád-
kové plodiny doprovázené ohromnou
erozí půdy. 
Problémy související s krizí v živo-
čišné výrobě nelze nadále přehlížet,
naopak je potřeba je řešit, a to hned.
Na půdě Parlamentu ČR nyní řešíme

podporu zemědělcům formou zelené
nafty i pro živočišnou výrobu, která
jde v polovině října do závěrečného
schvalování. V kooperaci s minister-
stvem zemědělství jsem předložil
komplexní pozměňovací návrh, který
upravuje vratku spotřební daně pro
živočišnou výrobu. Trochu na vysvět-
lenou, dnes to funguje tak, že země-
dělci dostávají 40 procent vratky
spotřební daně na rostlinnou výrobu
a nula procent na živočišnou výrobu.
S tím jsou spojeny velké administra-
tivní náklady, protože zemědělec musí
pracně dokazovat, jaké práce jsou
v rostlinné výrobě a jaké práce jsou
vživočišné výrobě, jinými slovy musí
se velmi striktně rozlišovat, které prá-
ce byly vykonány na polích akteré ve
stáji. Původní návrh počítal s tím, že
se zavede vratka do živočišné výroby
ve výši 90% vreakci na to, v jaké krizi
se dneska živočišná výroba nachází.
Díky za to. Je to určitě záslužný návrh,
nicméně je tam několik ale. „Ale“ jsou
hlavně v tom, že opět zavádíme dvě
sazby na farmu, tedy bude 40 % na
rostlinnou výrobu a 90 % na živočiš-
nou výrobu. Opět bude možná dochá-

zet i k tomu, že někdo bude méně jez-
dit na poli a začne zase více jezdit ve
stáji. To mě přivedlo na myšlenku
zavést takzvané kritérium intenzity
živočišné výroby. Tedy ten, kdo má
vyšší poměr živočišné výroby vůči
rostlinné, dostane vyšší vratku než
ten, který nemá téměř žádná zvířata,
má například jenom bioplynku nebo
pouze a jen rostlinnou výrobu. Jsem
rád a těší mě, že se návrh ujal a je hod-
nocen kladně. Nyní jde do závěreč-
ného schvalování na nadcházející
schůzi Poslanecké sněmovny zahá-
jené 17. října.  Jak znovu říkám, jedná
se omalou náplast na velkou ránu, ale
alespoň trochu přispěje k podpoře
našeho opravdového zemědělství,
tedy produkce potravin a ne energie,
proto jsem vyzval všechny poslance
k podpoře tohoto pozměňovacího
návrhu napříč politickým spektrem.
Je to opravdu návrh pro všechny. Je
to návrh pro velké, střední i malé
zemědělce, vduchu odkazu Antonína
Švehly „Venkov jedna rodina“ .

Pavel Šrámek,
člen Rady MO Plzeň 3

a poslanec Parlamentu ČR 

Když se dnes řek-
ne zemědělství,
mnozí nezúčast-
nění si mohou
představit země-
dělce, co nic
nedělají a jen
berou dotace. To
je, bohužel, smut-

ný pohled, který si i vlivem tlaku
médií vytvořila veřejnost. Kdo oboru
trochu rozumí azajímá se oněj, si ale
okamžitě řekne, těžká dřina, krize
živočišné výroby, ovocnářství, zeli-
nářství, ohromné dovozy potravin.
Bohužel krize, a především útlum
živočišné výroby, u nás probíhá již
více než 25 let. Jen se dnes v plné
nahotě obnažilo to, co odborníci na
zemědělství tvrdí již dlouho: chybí
dlouhodobé jasné cíle a strategie.
Naše zemědělství prožívá opravdu
dlouhodobou krizi. Vroce 1989 jsme
měli přes 1, 2 mil dojných krav, dnes
asi 360 000 kusů, a jejich počet
s nekončící mléčnou krizí bude dále
klesat. Stavy prasat klesly ještě daleko
více, dnes dovážíme přes 60% vepřo-
vého. Dumpingové ceny importova-

Zemědělci malí, střední, velcí. Venkov jedna rodina

Centralizace a ubírání kompetencí obvodu není správná cesta 

né, že zmizel tak výborný projekt
„Plzeň – bezpečné město“, který byl
rozpracovaný přímo na míru města.
Hlavní smysl tehdejšího projektu
z pohledu našeho obvodu byla tzv.
Trojka: strážník, zastupitel, policista.
Ústředním bodem a smyslem celého
projektu byla bezpečnostní komise,
kde docházelo při pravidelných
měsíčních schůzkách z předávání toli-
ko cenných podnětů mezi Policí ČR,

Městskou policí Plzeň a zastupiteli.
Každý občan věděl, kdo je jeho gest-
ční policista, strážník, či zastupitel,
a mohl se na něj adresně obracet se
svými problémy apožadavky. Každý
zastupitel během své práce v bezpeč-
nostní komisi monitoroval dva až tři
policejní okrsky a své poznatky pře-
dával na pravidelných schůzkách.
To vše dnes bohužel již není pravda,
upadlo v zapomnění logo, rozpadla

se komise bezpečnosti, neschází se
bezpečností trojka a zastupitel byl
z možnosti přispění k bezpečnosti na
centrálním obvodu zcela vyřazen.
Sice vznikla určitá náhrada dřívějšího
projektu nazvaná Bezpečná Plzeň,
ale občané stále tápají, co jim tento
nový projekt skutečného na poli bez-
pečnosti a pořádku přinese.

Petr Kastner,
člen Zastupitelstva MO Plzeň 3

Při mém pravi-
delném setkávání
s občany je jed-
ním z nejčastěj-
ších témat našich
společných po-
vídání jejich bez-
pečnost a pořá-
dek na našem

obvodu.
Stále se podivuji nad tím, jak je mož-

Zamyšlení nad bezpečností centrálního plzeňského obvodu
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Celé léto se vedení obvodu vydávalo do různých částí centrálního obvodu,
aby navštívilo místní obyvatele. Samozřejmostí byl vždy táborák a vý-
borné špekáčky. Po prázdninách se zástupci vedení vydali do Radobyčic,
Skvrňan, na Bory a Valchu. Občané se obraceli na vedení obvodu nebo
zástupce Městské policie Plzeň s nejrůznějšími požadavky, od přerostlé
trávy či křovin, přes opravy chodníků nebo navýšení dopravních spojů,
až po narušování veřejného pořádku. Podněty byly řešeny v rámci úřadu
nebo s příslušnými institucemi.

Co se událo v centrálním obvodu?
Opékání buřtů

Už více jak deset let se Městský obvod Plzeň 3 snaží dětem zpříjemnit
první školní den odpolednem plným zábavy. První zvonění tak nemohlo
chybět ani letos. Do Borského parku se proto vydaly davy školáků, a to
od prvňáků až po deváťáky. Program zahájila moderátorka Kamila Mik-
šovská, a hned po tom na hlavním pódiu odehrál divadelní spolek Jitule
a Dadule bláznivé vodnické představení, které se líbilo především těm

nejmenším. Potom už se parkem rozléhaly známé písničky a melodie tria
Maxim Turbulenc. Vrcholem programu byla liberecká partička Atmo.
Během odpoledne došlo, jako již tradičně, k předání finančních darů. Šeky
na 42 a 10 tisíc korun potěšily Dětský domov Domino Plzeň a organizaci
ProCit, jež pomáhá rodinám s autistickými dětmi. Finance byly vyčleněny
z výtěžku ze vstupného z letošní Balonové show.

První zvonění

Břehy přehrady České údolí rozzářily v pátek 16. října a v sobotu 17. října
paprsky a světlice ohňostrojů. V areálu Škodaland se totiž konal 11. ročník
mezinárodní soutěže ohňostrojů, spojený s doprovodným kulturním pro-
gramem – Plzeňské ohýnky. Navzdory nepříliš pěknému počasí se na oh-
ňostroje přišly podívat stovky lidí.

Plzeňské ohýnky

Předání šeků (zleva): zástupce pořadatelské agentury Balonové show David Laštovka, předsedkyně občanského sdružení ProCit Irena Vítovcová,
ředitelka DD Domino Naďa Erbová, zástupci vedení Městského obvodu Plzeň 3, místostarosta David Procházka, místostarosta Radoslav Škarda,
starosta Radislav Neubauer a moderátorka akce Kamila Mikšovská
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sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

Starosta MO Plzeň 3 – Radislav Neubauer
odpovídá zejména za činnosti:
– odboru stavebně správního a investic
– odboru sociálních služeb a matrik
37 803 6400 / 602 266 465

1. Místostarosta – Mgr. Radoslav Škarda
odpovídá za činnosti:
– odboru ekonomického – odd. poplatků, odd. rozpočtu a účetnictví
– odboru dopravy a životního prostředí – odd. dopravy
37 803 6500 / 602 266 669

Místostarostka – Ing. Jaroslava Maříková
odpovídá za činnosti:
– odboru ekonomického – odd. pronájmu majetku a řízení mateřských škol
– odboru správního a vnitřních věcí – odd. správní, odd. vnitřních věcí
37 803 6501 / 727 983 551

Místostarosta – Mgr. David Procházka
odpovídá za činnosti:
– odboru dopravy a životního prostředí – odd. životního prostředí
– odboru správního a vnitřních věcí – odd. hospodářské
37 803 6502 / 727 983 552

Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 – Jiří Strobach
37 803 6459 / 724 839 358

Tajemník ÚMO Plzeň 3 – Mgr. Petr Baloun
37 803 6520

Vedoucí kanceláře tajemníka – JUDr. Ivo Javůrek
37 803 6573

Oddělení tiskové a organizační – Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6429

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

Vedoucí odboru sociálních služeb a matriky – JUDr. Miloslav Hora
37 803 6450

Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí – Mgr. Denisa Jirásková
37 803 6492
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