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Vážení občané,

ačkoliv prázdniny se chýlí ke

svému konci, léto je v plné síle,

a tak se můžete těšit ještě na

spoustu akcí, které pro Vás cen-

trální obvod připravil. Na zá-

kladě žádostí od obyvatel

Radobyčic a Valchy jsme se

rozhodli na obou místech

v areálu sokolovny uspořádat

další opékání buřtů, v září nás

pak čeká táborák ve Skvrňa-

nech a na Borech. Školáci se

mohou těšit na oblíbené První

zvonění v Borském parku, os-

tatní si užijí zábavu na Plzeň-

ských ohýncích ve Škodalandu.

Čekají nás ale také například

krajské volby, některé infor-

mace najdete v tomto vydání

zpravodaje, podrobnosti pak na

našich webových stránkách.

Přeji Vám příjemné babí léto

a nadcházející podzim.

Radislav Neubauer,

starosta MO Plzeň 3

Skvrňanští dobrovolní hasiči dostali
nový terénní automobil

Novým terénním automobilem
s vysokou užitnou hodnotou
LADA NIVA se může pochlubit
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Plzeň-Skvrňany. Klíče od
vozu jednotce slavnostně předalo
vedení plzeňského centrálního
obvodu.

Slavnostní předání vozu se odehrálo
v prostorách areálu hasičské zbroj-
nice ve Skvrňanech, při kterém
nechybělo vedle pozvaných hostů
ani vedení třetího plzeňského obvo-
du. 
„Máme radost, že se nám podařilo
vyčlenit peníze z našeho rozpočtu
na tolik potřebný nový vůz, neboť

ten stávající byl již na samé hranici
použitelnosti,“ říká Jaroslava Maří-
ková, místostarostka MO Plzeň 3
a dodává: „Vždy jsme byli na naše
hasiče pyšní, pomohli na mnoha
místech, nejvíce si pamatuji na
jejich zásah při povodních
v Rumunsku. Dostali jsme tenkrát
i poděkování tamního starosty
obce.“
Tento terénní automobil s pohonem
všech kol je určen pro zvlášť těžké
provozní podmínky. 
„Jsme rádi, že je to opět Lada Niva,
se kterou máme jenom ty nejlepší
zkušenosti,“ pochvaluje si starosta
Hasičského sboru Skvrňany Marek
Grollmuss. „Když jsme se před lety

zúčastnili humanitární akce
v Rumunsku, tento vůz nejenže
obstál mezi ostatními světovými
značkami, ale jako jediný se bez
poruchy vrátil po vlastní ose
domů,“ dodává.
„Chtěl bych poděkovat třetímu
plzeňskému obvodu za zakoupení
nového vozu, který nám pomůže při
řešení všech mimořádných událostí,
ať jsou to požáry či povodně, anebo
pomůže při zajišťování hasičských
sportovních soutěží a při přípravě
mladé generace hasičů, kterou
u nás, ve skvrňanské jednotce,
vychováváme,“ dodal Vlastimil
Malina, velitel skvrňanských dob-
rovolných hasičů.
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K létu patří táborák!
Už šestým rokem pořádá Městský
obvod Plzeň 3 během léta několik
posezení u táboráku s příjemnou
muzikou. 

Letošní první opékání buřtů se usku-
tečnilo na konci května v Lábkově
ulici v Zadních Skvrňanech.
Navzdory nepříznivé předpovědi
počasí se opět sešly desítky lidí.
„Rozhodli jsme se letošní sezónu
zahájit ve Skvrňanech, kde se lidé
na špekáčky vždy těší. Za ty roky si
zdejší obyvatelé na tuto malou akci
zvykli, a vždy za námi přijdou s mno-
ha podněty a nápady, jak zlepšit
místní lokalitu," říká starosta Radi-
slav Neubauer, který příspěvky
občanů sbíral společně s místosta-
rostou Davidem Procházkou a zá-
stupci Městské policie Plzeň.
Nejčastěji lidé požadovali průřezy
křovin nebo úpravy chodníků, mezi
specifické dotazy patřila třeba
žádost na umístění kontejneru na
textil, obnovu značení cyklostezky
nebo výstavbu cvičební sestavy pro
StreetWorkOut.
„Komunikace s občany je pro nás
velice důležitá, proto si každý pod-
nět na místě sepíšeme, a následně
jej řešíme buď v rámci našeho úřa-
du, nebo jej předáme příslušným
institucím,“ doplňuje David Pro-
cházka.
Příjemnou novinkou bylo zpestření
odpoledne vystoupením country&folk
kapely Hop a ŠaVani.
Další opékání špekáčků přichystal
obvod už v půlce června premiérově
v Borském parku. Amělo to úspěch.
Maminky s dětmi, mladé páry
i senioři si přišly opéct špekáček,
poslechnout příjemnou country
muziku v podání kapely Hop
a ŠaVani, ale třeba také popovídat
si se zástupci vedení o životě na
Borech.

„Zdejší obyvatelé často mluvili
o problémech s odpady a malým
množstvím odpadkových košů, což
předáme společnosti Čistá Plzeň.
Náš úřad se bude zabývat žádostmi
o navýšení počtu laviček, ořezání
větví či vybudování dalšího dětského
hřiště,“ vyjmenoval místostarosta
Procházka.
Třetí setkání z letní série opékání
buřtů se uskutečnilo poslední červ-
nové úterý v areálu TJ Sokol na
Nové Hospodě. Ačkoli slunečné
odpoledne na chvilku překazila deš-
ťová přeháňka, na pivo a špekáček
přišly desítky lidí.
Kromě občerstvení a setkání s přáteli
si místní obyvatelé také mohli popo-
vídat se zástupci vedení obvodu či
Městské policie Plzeň.
Další dvě plánovaná setkání u tábo-
ráku se uskuteční 8. září v parku Na
Okraji ve Skvrňanech a 15. září
v parku Na Hvězdě na Borech.
„Na základě požadavků obyvatel

Radobyčic jsme se rozhodli přidat
zde v areálu sokolovny opékání buř-
tů ve čtvrtek 25. srpna a z téhož

důvodu také v areálu TJ Sokol Val-
cha 22. září,“ upozorňuje starosta
Neubauer.



AKTUALITY

V Radobyčicích vznikne nový přechod pro chodce

Další kolo dotací je za námi, budoucí
zájemci by mohli dostat šanci na podzim

Obyvatelé radobyčické části Pod-
hájí, kteří denně cestují do Plzně
městskou hromadnou dopravou,
se dočkají přechodu u místní auto-
busové zastávky. 

„V současném stavu není nijak zajiš-
těn přechod přes ulici K Černicím
na autobusovou zastávku Rozcestí
Podhájí ve směru na Bory,“ upo-

zorňuje místostarosta centrálního
obvodu Radoslav Škarda a doplňuje:
„Cestující zde musejí přecházet
v pracovních dnech k třiadvaceti
spojům, o víkendu k sedmnácti. Je
tedy nezbytné zajistit pro ně bezpeč-
ný přechod přes komunikaci.“
„Vzhledem k extravilánovému cha-
rakteru komunikace a zejména jejím
šířkovým parametrům zde dochází

k výraznému překračování rychlosti
projíždějících vozidel. Na problém
jsme s dalšími místními obyvateli
opakovaně upozorňovali a žádali
účinné řešení,“ říká předseda Osad-
ního výboru RMO Plzeň 3-Rado-
byčice Petr Baloun.
Rada Městského obvodu Plzeň 3
tedy nyní na svém zasedání odsou-
hlasila záměr Správy veřejného stat-

ku města Plzně provést stavební
úpravy vedoucí k zajištění zdejšího
bezpečného přecházení.
„Stavební úprava spočívá v reali-
zaci přechodu pro chodce se stře-
dovým ostrůvkem a umístění
zastávek autobusů do jízdních pru-
hů, kdy vzniknou takzvané zastáv-
kové zátky,“ dodává místostarosta
Škarda.

Zástupci vedení obvodu společně se strážníky kontrolovali pejskaře
V úterý večer vyrazily hlídky
městské policie spolu se zástupci
centrálního obvodu – starostou
Radislavem Neubauerem a místo-
starostou Davidem Procházkou

do míst, kde majitelé venčí své psí
miláčky, aby zkontrolovali, zda
občané dodržují povinnosti cho-
vatelů zvířat.
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Další kolo dotací Městského obvo-
du Plzeň 3 bylo úspěšně uzavřeno.
Zájemci měli po celý březen mož-
nost požádat o dotace z obvodního
rozpočtu na podporu rozvoje čin-
ností nekomerčního, neziskového
a obecně prospěšného charakteru.
Celkem bylo podáno 343 žádostí,
úspěšným žadatelům bylo rozdě-
leno celkem více než 7,5 milionu
korun.

„Připravili jsme celkem pět dotač-
ních programů, a to na podporu
sportu, sociální oblasti, bezpečnosti
a prevence kriminality, volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže, kultury,
kulturních aktivit a oživení veřejné-
ho prostoru,“ vypočítal I. místosta-
rosta MO Plzeň 3 Radoslav Škarda.
Na některé žadatele se v rámci těchto

programů přesto nedostalo, ti pak
mohli ještě využít tzv. individuální
dotace, v jejichž rámci bylo rozdě-
leno téměř 900 tisíc korun.
Nejvíce finančních prostředků
dostal dotační program č. 1 – „Pod-
pora volnočasových aktivit dětí
a mládeže“, ve kterém bylo nakonec
rozděleno celkem 2 400 000 Kč.
„Mimo jiné jsme podpořili seniorské
spolky a organizace Svazu tělesně
postižených, které celkem dostaly
příspěvky dosahující výše téměř 400
tisíc korun,“ říká starosta MO
Plzeň 3 Radislav Neubauer.
„Výzva na rok 2017 bude pravdě-
podobně vyhlášena na podzim 2016,
což by umožnilo neziskovým orga-
nizacím čerpat dotace již v prvním
čtvrtletí roku 2017,“ uzavírá Rado-
slav Škarda.

Strážníci v centru města a na
Skvrňanech v průběhu kontrolní
akce prověřovali nejen to, zda
majitelé po psech uklízejí exkre-
menty. Svou pozornost zaměřili
také na to, jestli je zvíře očipová-
no či vybaveno známkou. V pří-
slušné databázi si následně ještě
ověřili, zdalipak je pes přihlášen
a majitel za něj zaplatil daný
poplatek. Každý z pejskařů, který
měl vše v pořádku, obdržel malý
dárek v podobě zásobníku na sáč-

ky na exkrementy ve tvaru kos-
tičky.
Zkontrolováno bylo celkem v prů-
běhu probíhající akce na tři desítky
průvodců zvířat. Všechny odha-
lené nedostatky se i tentokrát obe -
šly bez blokové pokuty. Zjištěno
bylo pět přestupků. Někteří psi
nebyli vedeni na vodítku, další
nebyli řádně nahlášeni a jeden prů-
vodce psa neuklidil exkrementy
po svém psu, učinil tak, až poté,
co byl na to upozorněn hlídkou.
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Volby do zastupitelstev krajů v ČR 2016
Informace k voličským
průkazům
Voliči, který nebude moci volit do
Zastupitelstva Plzeňského kraje
ve volebním okrsku, v jehož stá-
lém seznamu je zapsán, vydá
obecní úřad na jeho žádost volič-
ský průkaz. Voličský průkaz se vy-
dává pouze voličům zapsaným ve
stálém seznamu v územním ob-
vodu Plzeňského kraje. Voličský
průkaz opravňuje k zápisu do vý-
pisu ze stálého seznamu ve dnech
voleb ve volebním okrsku spada-
jícím do územního obvodu Plzeň-
ského kraje, kde jsou volby

vyhlášeny a v jehož územním ob-
vodu je volič přihlášený k trva-
lému pobytu.
Volič může požádat o vydání vo-
ličského průkazu ode dne vyhlá-
šení voleb, a to osobně u obecního
úřadu (ÚMO Plzeň 3) do okam-
žiku uzavření seznamu (5. 10.
2016 16.00 hodin), nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb obecnímu úřadu
(30. 9. 2016). Toto podání musí
být v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě po-
depsané uznávaným elektronic-

kým podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz
předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ově-
řeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči na jeho žádost
zašle.
Voličské průkazy se vydávají v bu-
dově ÚMO Plzeň 3, sady Pětatřicát-
níků 7,9, Plzeň, kancelář č. dv. 1.
Žádost o vydání voličského prů-
kazu najdete na stránkách
www.plzen3.eu.

Dotazník pro členy OVK 
– návrh na člena okrskové volební
komise v MO Plzeň 3 pro volby do
Zastupitelstva Plzeňského kraje vy-
hlášené na 7. a 8. října 2016.
V případě zájmu o funkci člena
okrskové volební komise zašlete vy-
plněný dotazník buď na e-mail: kry-
dova@plzen.eu, nebo odevzdejte
osobně do podatelny ÚMO Plzeň 3,
přízemí, dv. č, 11, popř. zašlete poš -
tou na adresu ÚMO Plzeň 3, sady
Pětatřicátníků 7–9, 305 83 Plzeň,
a to nejpozději do 19. 8. 2016.
Dotazník najdete na stránkách
www.plzen3.eu.
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Změny v tarifech pro cestující MHD v Plzni
1. Nákup zlevněného předplat-
ného pro děti ve věku 6–15 let
a studující ve věku 15–26 let
Již není nezbytné splňovat podmín-
ky pro nárok na zlevněné předplat-
né jízdenky (např. potvrzení
o studiu) po celou dobu platnosti
jízdenky. Nově postačí splňovat
podmínky pro nárok na slevu pouze
k počátku platnosti jízdného.

2. Turistická jízdenka
Turistická jízdenka je vratná a je
vydávána oproti záloze ve výši
100 Kč. Lze na ni nahrát předplatné
v rozsahu 1–17 dní nebo elektro-
nické peníze dle vlastní volby až
do výše 3 500 Kč. Předplatné je ve
dvou variantách – základní před-

platné a zlevněné předplatné ve výši
50 % pro děti od 6 do 15 let a pro
studenty do 26 let. 
Nárok na zlevněnou jízdenku se
prokazuje jak při pořízení Turistic-
ké jízdenky, tak i při přepravní kon-
trole ve vozidle.

3. Předplatné pro psy
Roční předplatitelé nebo držitelé
Plzeňské karty s nárokem na bez-
platnou přepravu budou moci nově
využít možnosti pořídit předplatné
pro psa. 

Platnost předplatného pro psa je:
• 365 dní pro osoby s nárokem na

bezplatnou přepravu
• pro držitele ročního předplatného

se platnost pohybuje v rozmezí
platnosti předplatného (může být
i kratší než 365 dní, záleží na
okamžiku pořízení předplatného
pro psa).

Předplatné pro psy se bude nahrávat
na Plzeňskou kartu osoby, která
bude doprovázet psa.
Ceny jsou nastaveny právě jen pro
uvedené úrovně (480 Kč a 240 Kč)
a nesnižují se dle počtu dní, na které
je předplatné pro psa pořízeno.
Pro asistenčního psa u osob s prů-
kazem ZTP nebo ZTP/P bude platit
bezplatná přeprava.

4. Změny cen předplatného
Cena předplatného bude navýšena
cca o 0,3 % z dnešní úrovně ceny.

Dobrovolnictví v Diakonii Západ
Diakonie ČCE – středisko zá-
padní Čechy (dále jen „Diako-
nie Západ“) je nestátní,
nezisková, veřejně prospěšná
organizace, která poskytuje so-
ciální služby v Plzeňském kraji.

Zabýváme se také vyhledáváním,
náborem, školením a vysíláním
dobrovolníků do jednotlivých
služeb Diakonie Západ. Dobro-
volnický program s názvem
„Dobrovolnictví pro ochotné po-
mocníky“ máme akreditovaný
Ministerstvem vnitra ČR. Naším
dobrovolníkem se může stát
každá fyzická osoba starší 15 let.
Ke každému zájemci o dobrovol-
nictví přistupujeme individuálně,
a tak má každý možnost vybrat si

zařízení a činnost, do které má
chuť přispět svou aktivitou. Dob-
rovolnický program Diakonie
Západ je flexibilní. Dobrovolník
může docházet pravidelně a dlou-
hodobě do některé z našich slu-
žeb, nebo přijít třeba jen jednou
pomoci nám s akcí pro veřejnost.
Náplní činnosti dobrovolníka
může být přímá práce s našimi
klienty, a to zejména v rámci vol-
nočasových aktivit, nebo tak-
zvaný výkon jednoduchých
činností. Jedná se o manuální vý-
pomoc, jako je péče o zahradu,
dokončování výrobků našich kli-
entů, úprava/výzdoba prostor
apod.

V současné době hledáme dobro-

volníky například do Stacionáře
Človíček pro osoby s postižením,
do Klubu Atom pro děti a mládež
a do Adite pro náhradní rodiny.
Vítáme každého zájemce, který
má čas a chuť někomu pomáhat.
Každý dobrovolník projde škole-
ním a činnost vykonává pod do-
hledem zkušeného pracovníka.
Dobrovolníky přijímáme do vět-
šiny našich služeb v průběhu ce-
lého roku. V případě zájmu
o dobrovolnictví nebo doplňující
informace se obracejte na koor-
dinátorku dobrovolníků Bc. Ve-
roniku Kapounovou, dobrovol-
n i k . z a p a d @ d i a k o n i e . c z ,
739 946 604, www.diakonieza-
pad.cz.

VOLNÁ MÍSTA
V 61. MATEŘSKÉ ŠKOLE

61. mateřská škola Plzeň,
Nade Mží 3,

příspěvková organizace,
nabízí volná místa

pro děti 3–6leté
(nar. do 31. 12. 2013)
na pracovišti Na Průhonu 9.

Informace o 61. MŠ naleznete
na www.ms61plzen.cz,
nebo volejte na mobil

ředitelky: 724 163 763.
Těšíme se na vás a vaše děti.
Kolektiv 61. mateřské školy.

Z důvodu teplého a vlhkého počasí
roste zeleň letos rychleji. Vzhledem
k tomu, že nám záleží na tom, aby
na území centrálního obvodu nebyla
tráva přerostlá, přistoupili jsme k čas-
tějšímu sečení travnatých ploch.
V první polovině srpna byla ukon-
čena letošní již čtvrtá seč. Z důvodu
navýšení frekvence sečí bylo nutno
zkrátit termín jejich provedení na tři
týdny. Při takto napjatém termínu
a navíc častým dešťům pak najaté
firmy i vzhledem k velikosti zatrav-
něných ploch musejí seče provádět
kromě všedních dnů také o víken-
dech a svátcích. Oproti minulým
letům, kdy byli občané zvyklí na
méně sečí  v roce, se některým oby-
vatelům může jevit, že je hluk seka-
ček obtěžuje častěji. Vzhledem
k výše uvedenému je však žádáme
o akceptování nastalé situace a tole-
ranci k firmám, které práce prová-
dějí. Věříme, že vzhled našeho
obvodu je naší společnou prioritou
a děkujeme za pochopení. 

Upozornění – seče v obvodu
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Obvodní knihovna Skvrňany
vás zve na Koncerty mezi knihami

20. 9. 2016 / 18.00 hodin
KRYSTYNA SKALICKÁ
www.krystyna.cz

Krystyna je harmonikářka, loutko-
herečka, pochází z Těšínska, žije
v Praze. Ve svých písních míchá
folklor Beskyd a nálady velko-
města. Zpívá polsky, česky, slo-
vensky a v těšínském nářečí.
Zhudebňuje také básně, např. I. M.
Jirouse, S. Lavríka, R. Putzlacher
a další. Její desku JEDEN TA-
NiEC z roku 2015 označil Jan Rej-
žek za domácí desku roku.

12. 10. 2016 / 19.00 hodin
PETR RÍMSKÝ
www.rimsky.cz

Petr Rímský je svérázný písničkář,
v jehož projevu se kromě folku
mísí zejména prvky šansonu,
jazzu a blues. Vynikající a nápa-

ditý kytarista s jedinečným hráč-
ským projevem. Petrův hluboký
a podmanivý hlas je nezaměni-
telný (snad pouze s hlasem jeho
bratra herce Pavla Rímského zná-
mého z dabingu, rozhlasu, nebo
z Vinohradského či dalších diva-
del).

8. 11. 2016 / 18.00 hodin
JAN ŘEPKA
www.janrepka.cz

Písničkář klasického střihu (ky-
tara, harmonika, folkové kořeny)
i průkopnických cest (cyklotúry,
domácí koncerty, zahraniční
turné). Vedle vlastní koncertní čin-
nosti vede také cyklus hudebních
večerů Open Mic, kterým do-
plňuje a osvěžuje domácí scénu
pod heslem: „Kdo hraje, přijde.
Kdo hledá, najde.“

6. 12. 2016 / 18.00 hodin
JIŘÍ SMRŽ
www.jirismrz.com

Jiří Smrž je český folkový písnič-
kář a básník. Začínal ve skupině
Zvoníci již na počátku sedmdás-
tých let 20. století, pak hrával
v duu s Jiřím Kovářem. V osmde-
sátých letech psal texty pro sku-
piny Sem tam a Minnesengři (byl
krátce i členem této skupiny),
v roce 2001 vydal první sólovou
desku Dědičná krev, na kterou vy-
bral své písně z předchozích
zhruba deseti let. Za svou druhou
desku Poslední láska, která vyšla
o čtyři roky později, získal Anděla
v kategorii Folk & Country. Je
rovněž spoluautorem folkového
oratoria Královna severních zá-
seků a autorem básnické sbírky
Eurydika v uhelném dole.

Městský obvod Plzeň 3 ve spolu-
práci s Městskou policií Plzeň,
Policií ČR, organizací BESIP
a Domem dětí a mládeže Radová-
nek pokračuje v preventivně
vzdělávacím programu pro před-
školáky ze všech mateřských škol
v plzeňském centrálním obvodu.

Projekt zaměřený na dopravní vý-
chovu má pomoci zvýšit informo-
vanost dětí v oblasti bezpečnosti
silničního provozu.
„Podporujeme aktivity, které vedou
ke zvýšení bezpečnosti dětí na uli-
cích, a proto jsme v loňském roce
zahájili dopravní výuku pro před-
školáky, v níž nyní úspěšně pokra-
čujeme. Jsme rádi, že letos se do
projektu zapojilo všech jedenáct
školek z našeho obvodu,“ říká
místostarostka Ing. Jaroslava Maří-
ková.
Ve dnech 8. a 9. června soutěžily na
dopravním hřišti 33. ZŠ v Plzni děti
z prvních pěti školek za přítomnosti
strážníků a zástupců policie a také
odborníků z organizace BESIP. Os-
tatní školky se svojí dopravní výuky
dočkaly o týden později.
Vzdělávací projekt se skládal z teo-
retické části i praktické části na do-
pravním hřišti. Během dopoledne
tak na děti čekala například jízda na

koloběžkách, vyzkoušely si „opi-
lecké brýle“ nebo se naučily, jak
přecházet silnici podle semaforu, či
po které straně vozovky mají
správně chodit. Z akce si pak každý
odnesl na památku svůj první řidi-
čák a malé dárky.
„Kromě všech zúčastněných složek
bych chtěl také velice poděkovat ře-
diteli 33. základní školy, panu ma-
gistru Růžičkovi, který nám vyšel
vstříc a zapůjčil pro výuku jejich
nádherné dopravní hřiště,“ dodává
místostarosta Mgr. David Pro-
cházka.

Děti z mateřských škol prošly dopravní výukou

Nabité léto na
Městské plovárně
Městská plovárna – místo pro
komunitní a kulturní akce ob-
novené dobrovolníky a pěsto-
vané nadšenci – láká na bohatý
prázdninový program. Kromě
zajímavých akcí nabízí ná-
vštěvníkům od pátku do neděle
občerstvení a půjčovnu lodiček
(pá: 17–22, so: 14–22 hodin,
ne: 14–20 hodin).

červenec 2016
15. 7. / 17.00
Plovárenské dny – největší letní
akce: Sbírání (čtení, hudba, filmy,
výstava) a tančírna Smím pro-
sit…?
16. 7. / 14.00
Plovárenské dny – největší letní
akce: dílny, divadlo, koncerty The
Dixie Hot Licks aAmbient Theatre
17. 7. / 18.30
Salsa tančírna na plovárně – salsa,
bachata, kizomba a zouk na ven-
kovním parketu
30. 7. / 21.00
Sensual night – romantická tan-
čírna na Plovárně

srpen 2016
12. 8. / 19.00
Sbírání + French Touch – večer
poezie a francouzského šansonu
14. 8., 28. 8. / 18.30
Salsa tančírna na plovárně – salsa,
bachata, kizomba a zouk na ven-
kovním parketu
19. 8. / 19.00
Smím prosit…? na plovárně – so-
cial dance tančírna
20. 8. / 14.00
Retro Games – benefiční akce
Diecézní charity Plzeň
Bližší informace naleznete
na plovarna.plzne.cz nebo na fa-
cebookových stránkách (face-
book.com/mestskaplovarna).
Adresa:  Doudlevecká 71, Plzeň
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INFORMACE PRO SENIORY

Přihlaste se do další sezony počítačových kurzů!
Už pátým rokem se díky spolu-
práci Městského obvodu Plzeň 3
a Střední školy informatiky a fi-
nančních služeb v Plzni otevřou
pro seniory možnosti vzdělávání 
na počítačích.

Patnáctihodinové kurzy jsou roz-
děleny do pěti týdnů, výuka se
koná vždy jednou týdně v odpo-
ledních hodinách v moderních
učebnách na střední škole na Bo-
rech.
Zájemci starší šedesáti let si mohou
vybrat z několika okruhů – začáteč-
níci, mírně pokročilí, středně po-
kročilí, multimédia, Excel či
úprava digitálních fotografií. Jed-
notlivé programy se otevřou pouze
v případě naplnění kapacity.
Kurzovné činí 660 Kč, senioři

s trvalým bydlištěm hradí pouze
300 Kč, zbytek jim doplácí úřad.
Podzimní kurzy začnou první
týden v říjnu, hlásit se ale můžete
již nyní.
Senioři s trvalým bydlištěm na
území Městského obvodu Plzeň 3
mohou pro více informací nebo

pro přihlášení volat sl. Lucii Hůr-
kovou (ÚMO Plzeň 3) na telefon-
ním čísle 378 036 496. 
Senioři z jiných obvodů nebo i mi-
moplzeňští mohou volat od 1. září
pí Jolanu Šmejkalovou (SŠIFS
Plzeň) na telefonním čísle
377 832 427.

Zájezdy jsou pořádány pro se-
niory s trvalým pobytem na
území MO Plzeň 3, kteří v letoš-
ním roce dosáhnou nejméně 60
let věku. V případě manžel-
ského páru stačí, když tuto pod-
mínku bude splňovat jeden
z nich.

V den prodeje zájezdu bude umož-
něn přístup do budovy od 6.00 hodin,
kdy si každý zájemce vyzvedne po-
řadové číslo. V případě manželského
páru je nutno vyzvednout čísla dvě.
Čísla budou vydávána zaměstnan-
cem úřadu do vyčerpání kapacity au-
tobusu (46 míst). 

Samotný prodej zájezdů bude pro-
bíhat v uvedených termínech vždy
od 8.00 hodin ve 3. patře budovy –
Sněmovní sál. Při úhradě zájezdů
předloží každý účastník občanský
průkaz.

Termíny zájezdů, společně s po-
drobným programem, budou uve-
řejněny na webových stránkách

obvodu ihned po výběru cestovní
kanceláře, která bude zájezdy rea-
lizovat. Nabídka zájezdů v písemné

podobě bude k dispozici též na re-
cepci úřadu.

Svaz důchodců ČR
– Plzeň Bory 
8. září (čtvrtek)
– autobusový zájezd do oprave-

ného kláštera v Plasích, přátel-
ské posezení v lesní restauraci
Lipovka při hudbě Václava Žá-
kovce

13. září (úterý)
– procházka naučnou stezkou

v údolí řeky Berounky
– sraz účastníků v Šumavské ulici

ve 13 hodin (upodchodu k hlav-
nímu nádraží)

22. září (čtvrtek)
– návštěva útulku pro opuštěná

zvířata na Borských polích
– sraz účastníků na zastávce Zá-

padočeská univerzita (autobus
č. 30) v 10 hodin

ŘÍJEN 2016
4. října (úterý)
– procházka kolem Boleveckých

rybníků
– sraz účastníků na konečné tram-

vaje č. 4 (košutka) ve 13 hodin
6. října (čtvrtek)
– autobusový zájezd do Mladé

Boleslavi s návštěvou muzea
o historii značky Škoda – tra-
dice, evoluce avýroba, návštěva
Leteckého muzea Metoděje Va-
lacha s historickými letadly a je-
jich repliky a návštěva
největšího moderního průmy-
slového závodu cukrovaru v ČR

10. října (pondělí)
– odborná přednáška „Příroda

středního Norska“, která se
koná ve 14 hodin v sále Moving
Station (bývalé nádraží Jižní
předměstí)

– sraz ve 13.45 hodin před vcho-
dem do objektu

Další informace o činnosti a se-
tkáních SD Plzeň-Bory najdete
v příloze Plzeňského deníku
KULTURA, která vychází vždy
poslední pondělí v měsíci ve vý-
věsní skříňce naproti OC Luna
v Českém rozhlase Plzeň v relaci
pro seniory

Kontakty:
Ing. Jiří Čermák,
tel.: 603 379 617

e-mail:
cahynova.bobina@seznam.cz;

jiricermak31@seznam.cz

Od 7. září na pravidelných
schůzích výboru v době

od 9 do 10.30 hodin.

Na základě podnětu z řad občanů budou podzimní
zájezdy pro seniory MO Plzeň 3 prodávány jednotlivě

Ač si to mnozí z nás ještě nechtějí
připustit, více než polovina roku je
již za námi, léto pomalu končí ablíží
se podzim. Také příroda se brzy
začne připravovat na zimu. Listí na
stromech začne žloutnout, velká
část květin již dávno odkvetla a za-
hrádkáři budou končit sklizeň na
svých zahrádkách.
Jsou ale rostliny, které mají vrchol ve-
getačního aspektu ještě stále před
sebou. Každý si jistě vzpomene na
vřesy a některé vřesovce. Nejhezčí
barvy mají v té době i japonské ja-
vory. Také bramboříky či podzimní
hořce krásně kvetou. Zapomenout
nelze ani na spoustu druhů kapradin,

které v té době mají to nejhezčí olis-
tění. Aprávě takové a ještě další rost -
liny chystají členové Alpinum klubu
Plzeň, z. s. na svojí, podzimní vý-
stavu, která se pod názvem „Podzim
v alpinu“ uskuteční ve dnech úterý
13. až soboty 17. září v době od 9 do
18 hodin ve výstavním areálu za-
hrady gymnázia na Mikulášském ná-
městí. Stejně jako na jarních
výstavách, bude spojena i s prodejem
přebytečných výpěstků členů Alpi-
num klubu a několika vybraných za-
hradnických firem. Prodej se
uskuteční ještě v neděli 18. září do 12
hodin. Tento den bude zdarma vstup,
ale pouze do prodejního areálu.

Podzim v alpinu 2016

Trasa zájezdu Datum prodeje Cena Termín realizace

Pardubice 1. 9. 2016 170 Kč září 2016

Mariánské Lázně 2. 9. 2016 140 Kč září 2016

Pasov 6. 9. 2016 320 Kč říjen 2016

Drážďany v době adventu 3. 11. 2016 320 Kč prosinec 2016

Zveme vás
na Podzimní
taneční vínek
pro seniory!

Kdy?
V pondělí 21. listopadu

od 16 do 20 hodin ve velkém
sálu KD Peklo.

K tanci a poslechu opět
zahraje taneční orchestr

M. Novotného.
Vstup zdarma,

sál bude otevřený půl hodiny
před začátkem vínku. 
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Den pro malé
i velké motoristy
Zajímavé odpoledne čekalo ve
čtvrtek 19. května na návštěvníky
Škodalandu. Parkoviště totiž obsa-
dily stánky nejrůznějších klubů
a institucí, které nabízely informace
i zážitky ze světa aut a dopravy.
U stánku Červeného kříže si napří-
klad návštěvníci mohli vyzkoušet,
jaké to je poskytnout první pomoc.
Oblíbenou atrakcí se staly také
„opilecké brýle“, které si návštěv-
níci mohli vyzkoušet u stánku
BESIP nebo Městské policie Plzeň.
Ti, co do areálu přijeli vlastním
vozem, si mohli nechat zdarma
 přeměřit geometrii vozu, jiní zase
vyzkoušeli vědomostní testy auto-
školy nebo jízdy zručnosti.

V sobotu 11. června se uskutečnil v Radobyčicích již 3. ročník akce pro celou rodinu – Putování za pohádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly
na děti pohádkové postavičky s různými úkoly a soutěžemi. Za jejich splnění byly děti odměněny sladkostmi a dalšími drobnostmi.

Dobrovolníci uklidili
břehy plzeňských řek
Hned dvě dobrovolnické akce s cílem uklidit břehy
některých z plzeňských řek se uskutečnily v dubnu
a květnu a Městský obvod Plzeň 3 samozřejmě obě
činnosti podpořil. 
První projekt vznikl ve spolupráci organizace Nová
Akropolis, skupiny pro aktivní ekologii GEA, Úřady
městských obvodů 2 a 3 a městskou společností Čistá
Plzeň, s. r. o. Čistkou prošly oblíbené pěší stezky
kolem řeky Radbuzy v úseku 8 km od mostu Milénia
až k Doudlevecké lávce. Celkem 35 dobrovolníků
posbíralo během pětihodinového úklidu 120 pytlů od-
padu, které zaplnily jeden a půl kontejneru. S úklidem
pomohly také děti z domova Domino.
V rámci celorepublikové aktivity „Ukliďme Česko“
proběhla i druhá úklidová akce, kterou si sami zor-
ganizovali občané žijící v Doudlevcích. Na dvě de-
sítky dobrovolníků uklízely prostor od soutoku
Radbuzy s Úhlavou. Výsledkem bylo 30 pytlů s od-
padem a velká hromada rozměrnějšího odpadu, jako
třeba starý televizor a podobně. 

Co se událo v centrálním obvodu?

Putování za pohádkou v Radobyčicích
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Balonová show opět bez balonů
aneb Nebe plné padáků
V sobotu 18. června se od 14 hodin konala v areálu Škodaland tradiční
předprázdninová akce centrálního obvodu. Kromě bohatého hudebního
programu, kdy vystoupila Dáda Patrasová, Kroky Michala Davida, Marek
Ztracený nebo kapela Argema, mohli diváci sledovat seskoky parašutistů.
Sportovní fanoušci si pak přišli na své během autogramiád nejúspěšnějších
plzeňských týmů – fotbalistů FC Viktoria Plzeň, hokejistů HC Škoda Plzeň
a házenkářů Talent Plzeň.

Stejně jako v minulých letech byly také letos vybrány a oceněny osobnosti,
které svým počinem zasáhly do dění v Plzni, či svými úspěchy Plzeň repre-
zentovaly ve světě. Plaketu Bohumila Kulhánka tak získala tanečnice a mu-
zikálová herečka Karolina Gudasová, která v loňském roce získala Cenu
Thálie za mimořádný jevištní výkon v kategorii opereta a muzikál. Cenu
převzal v sobotu její otec, bývalý hokejista Leo Gudas. Dalším oceněným
byl Václav Ircing, jež má v kraji velký přínos v oblasti prevence bezpečnosti
silničního provozu. Třetí plaketu udělilo vedení obvodu dlouholetému pla-
veckému trenérovi a osobnosti SK Radbuza panu Františku Štochlovi. Po-
slední ocenění získal Daniel Georgiev, jež se svým týmem dokázal vymyslet
objev, díky němuž je mnohem jednodušší diagnostikovat rakovinu.

Psí den
Městský obvod Plzeň 3 pořádal ve čtvrtek 2. června v Borském parku již šestý ročník
akce Psí den. Ačkoliv počasí zpočátku příliš nepřálo, do parku zavítaly desítky lidí se
svými čtyřnohými kamarády. Během programu mohli diváci vidět nejrůznější psí sporty,
které si pak se svými pejsky mohli samozřejmě také vyzkoušet – agility v podání Plzeň-
ského psa, nosework a obrany ZKO U Viaduktu, canicross TJ Sokol Maxičky, dogfrisbee
CzechBlack a bull sporty tým z Bull sport Blovice. Psí den podpořil také plzeňský útulek
a útulek Storgé z Borovna. Představila se také organizace Pomocné tlapy, která trénuje
slepecké psy. Závěrem odpoledne se uskutečnila soutěž o NEJ PSA, jejímž patronem se
opět stal Zdeněk Srstka. 
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Dárců krve si v Plzni vážíme
Několikrát ročně sem přicházejí
nejen občané našeho města, ale i dal-
ší, z širokého okolí. Těchto lidí si
město Plzeň za jejich obětavost
nesmírně váží. Jako formu poděko-
vání dlouholetým dárcům se Rada
města Plzně rozhodla od začátku
roku 2016 obnovit slevu jízdného
ve veřejné dopravě pro držitele Zlaté
medaile prof. MUDr. Jana Janského.
Jinými slovy, každý kdo již 40x bez-
platně daroval krev si může na své
Plzeňské kartě aktivovat 100 % sle-
vu na jízdu v MHD – může tedy ces-
tovat po území města Plzně veřejnou
dopravou ZDARMA.

Z dostupných údajů na internetu ply-
ne, že posledních deset let v celém
státě počty dárců krve klesají. Starší
generaci stále častěji neumožňuje
darování krve jejich zdraví a nových
mladých dárců bohužel přibývá
málo. Z vlastní zkušenosti dárce
vím, že prostředí transfuzního oddě-
lení fakultní nemocnice je velmi pří-
jemné a stejně tak i personál, který
nešetří úsměvy.
Pokud vám zdraví dovoluje daro-
vat krev, pak neváhejte a udělejte
dobrý skutek. Pomůžete tak léka-
řům zachránit život či zdraví dru-
hým lidem.

Kontaktní telefon do střediska dár-
ců krve je 377 402 818
(https://www.fnplzen.cz/node/36)
Krev můžete darovat v pondělí,
úterý, čtvrtek, pátek od 6.30 do
12.00 hodin. Ve středu od  6.30 do
17.30 hod. Každou první sobotu
v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin.
Vám, kteří krev již dáváte, za váš
dar moc děkuji a všem přeji krásné
léto.

Ing. Stanislav Šec
předseda Finančního výboru

ZMO Plzeň 3

ZASTUPITELÉ

V ulici 17. listopadu sídlí transfuzní
oddělení Fakultní nemocnice Plzeň.

je často tak zavádějící a troufám si
říci i tak primitivní, jako ti, kdo
referendum prosadili a podporo-
vali. Navíc si většina z nich pama-
tuje svět bez EU či mimo EU, kdy
se také neměli špatně, bylo po vál-
ce a celá západní Evropa doslova
kvetla. U části těchto pamětníků
tedy sehrála svoji roli i nostalgie
a vzpomínka na mladá bezstarostná
léta šedesátá. 
Kdo se však hlouběji podívá na
analýzu „kdo pro a proti“, zjistí,
že právě některými až nezdravě
vyvyšovaná mladá generace Britů
doslova vyhodila Spojené králov-
ství z EU. Jak je to možné, když
téměř 73% mladých Britů hlaso-
valo pro? Odpověď je velmi jed-
noduchá, vykašlali se na to,
nepřišli, jejich účast byla pouhých
36% naproti velmi poctivě volících
Britů z venkova. Oni jsou zvyklí
pracovat, prostě chodit do práce
a tak pojali i účast v referendu.
Mladá generace Britů, žijících bez-
starostný život plný studií čehoko-
liv, cestujících po světě, užívajících

si v blahobytu, který jim právě star-
ší generace jejich rodičů tvrdou
prací vybudovala, zklamala.
Nepřišli. Rezignovali na svoji
budoucnost. Byli možná ve středu
na nějaké party a ve čtvrtek se jim
nechtělo vstávat. Řekli si jako
mnohokrát, „dnes se mi nechce,
ono to nějak dopadne. Oni to za
nás zase nějak odpracují ti naši
rodiče.“ Kdyby účast na referendu
mladých Britů byla taková, jako
jejich rodičů a prarodičů, vše by
dopadlo úplně jinak. 
Troufám si tvrdit, že právě blahobyt
a letargie dnešní západní, hlavně
mladé civilizace, může být do
budoucna nebezpečným spouště-
čem změn, o kterých se nám ani ne-
zdá. Vše bereme jako samozřejmost,
ekonomickou prosperitu, globální
svět nekonečných možností, ale
i mír a bezpečnost bereme jako něco,
co jsme si koupili v supermarketu
a proto nám to nikdo nemůže vzít.
Může, my sami si to můžeme vzít.   
Dovolím si tvrdit, že dnešní Evropa
a náš západní svět prochází určitou

fází takového blahobytu a pocitu
samozřejmosti, který se může
obrátit proti nám. Všichni mluvíme
o ekonomickém růstu, HDP a spo-
třebě jako takové. Kdo však bude
tvořit tento růst? Populačně klesa-
jící společnost, kde jedno dítě na
matku se pomalu stává normou
a bohužel i často brzdou ve hvězd-
né kariéře žen a mužů? Co s karié-
rou bez dětí? Zmizí jako pára nad
hrncem. Děti znamenají budouc-
nost a to mladá generace nechce
slyšet stejně, jako možná otázku
jejich předka Shakespeara: „být či
nebýt v EU“. Užívají si, a proto
takovéto otázky nepovažují za
„in“, ale doslova za trapné. V pří-
rodě platí jedno pravidlo: živočišný
druh, který se nerozmnožuje, zani-
ká. Je to tak jednoduchá otázka,
jako byla ta v britském referendu.
Odpověď na ni musí dát ale mladá
generace. A o tom byl Brexit. 

Ing. Pavel Šrámek, MBA 
radní Městského obvodu Plzeň 3

a poslanec PČR

Mnozí velmi špatně čtou analýzu
britského referenda. Odkazují se
na to, že venkov, starší generace
a lidé s nižším vzděláním poslali
Británii do ekonomické nejistoty
a mezinárodní izolace. Ano, starší
generace a lidé s nižším vzděláním
volili Brexit. Je to trochu logické,
daleko lépe podléhají volebním
kampaním a marketingově propra-
cované politické předvolební
manipulaci. Těžko od nich očeká-
vat uvědomění si následků tako-
vého kroku, kdy položená otázka

Brexit? Blahobyt a selhání mladé generace Britů 

Termíny zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3
v 2. pololetí roku 2016 jsou 19. září a 28. listopadu.

Jednání začínají ve 14 hodin ve velkém zasedacím sále v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 3,
sady Pětatřicátníků 7, 9 a jsou veřejná.

Přímý přenos můžete sledovat také online na webových stránkách obvodu www.plzen3.eu.

Termíny zasedání zastupitelstva
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Kontakty MO Plzeň 3

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 Jarošová
37 803 6492

Centrální obvod hledá
Seniora roku pro rok 2016
V letošním roce startuje již osmý
ročník ankety Senior roku.
Každý občan z Plzně může na-
vrhnout obyvatele Městského ob-
vodu Plzeň 3 staršího 60 let, který
by si za svůj aktivní přístup k ži-
votu zasloužil titul Senior roku
2016. 

„V soutěži veřejně oceňujeme se-
niory, kteří se i v pokročilém věku
rozhodli pracovat ve prospěch os-
tatních a rozdávají své bohaté ži-
votní zkušenosti,“ uvádí starosta
centrálního obvodu Radislav Neu -
bauer.
„Důvodem přihlásit své starší pří-
buzné nebo kamarády do ankety Se-
nior roku může být například
sportovní aktivita, ale třeba i jen to,
že dotyčný kolem sebe šíří dobrou

náladu a činí důležité věci nejen pro
sebe, ale i pro své okolí,“ doplňuje
místostarostka Jaroslava Maříková.
Napadá vás někdo, kdo by byl
vhodným kandidátem na titul Se-
nior roku 2016? Přihlášky jsou
k dis pozici na recepci Úřadu měst-
ského 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, e-mailem: hurko-
val@plzen.eu nebo v obálce ozna-
čené heslem „Senior roku 2016“ na
adresu sady Pětatřicátníků 7, 9,
Plzeň, 385 03. 
Hlasování bude ukončeno 31. října
2016, slavnostní vyhlášení se usku-
teční na Podzimním tanečním
vínku 21. listopadu. 


