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Vážení občané,
léto je v plném proudu a já
vám přeji, abyste si jej užili do
syta a v plné radosti. Ať už za
sportem nebo za odpočinkem
můžete vyrazit například do
multifunkčního areálu Škoda-
land, kde je vám k dispozici
koupací jezírko s kvalitní
vodou nebo nepřeberné
množství nejrůznějších spor-
tovišť. V září vás pak srdečně
zvu na dvě velké akce, a to
Plzeňské ohýnky, které se
opět odehrají ve Škodalandu,
a samozřejmě První zvonění
pro děti všech věkových sku-
pin v Borském parku. Pro ty
z vás, kteří mají rádi přírodu
a chtějí se dozvědět něco
o našem obvodu, se mohou se
mnou a mými kolegy vydat na
některou z procházek, které na
jaře sklidily velký úspěch,
a proto v nich pokračujeme.
Přeji vám plno slunečných
dní.

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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Lidé mohou ke koupání stále bez
obav využívat jezírko v multi-
funkčním areálu Škodaland,
neboť jak vyplývá z výsledků
rozborů mikrobiologických uka-
zatelů, voda v jezírku splňuje
požadavky vody ke koupání.

„S účinností od 1. května 2017 byla
uzavřena smlouva na zajištění
servisu a kompletní údržbu jezírka
s novým dodavatelem. Ještě před
tímto termínem proběhla takzvaná
úvodní repase systému jezírka s tím,
že nadále zůstal zachován stávající
způsob filtrace a čištění, který byl
pouze zefektivněn a posílen,“
vysvětluje I. místostarosta plzeň-
ského centrálního obvodu Radoslav
Škarda. „Před hlavní sezonou
došlo dále k výměně krytiny pochozí

plochy a podkladní konstrukce
mola u jezírka, a tím byla stávající
dřevěná prkna nahrazena dřevo-
plastem. Nosná konstrukce je nyní
vytvořena spodním a horním pozin-
kovaným roštem.“
Aby měli návštěvníci chuť se do
Škodalandu vracet, pracuje centrál-
ní obvod neustále na jeho vylepšo-
vání. V multifunkčním areálu jsou
k dispozici různá sportovní hřiště,
in-line dráha, minigolfové hřiště,
skate park, centrum pro seniory
a dětský koutek, zmíněné koupací
jezírko, vodní šlapadla a loďky.
Škodaland je i dějištěm kulturních
a společenských akcí, jako je třeba
Nebe plné padáků, Indiánská stezka
nebo Plzeňské ohýnky.
Během posledních let obvod zpro-
voznil v rámci zkvalitnění služeb

například kamerový systém, rozší-
řil Wi-Fi připojení, u dětského kout-
ku přibyla zámková dlažba
a v neposlední řadě proběhla také
rekonstrukce občerstvení. V loň-
ském roce bylo nově oploceno
minigolfové hřiště, opraveny mini-
golfové dráhy a byla zhotovena
zámková dlažba pod pingpongo-
vým stolem. Přibyla také nová
sestava pro StreetWorkOut.
„Snažíme se vycházet vstříc obča-
nům, chceme, aby se ve Škodalandu
cítili dobře a zároveň bezpečně,“
říká místostarosta Radoslav Škar-
da. „Samozřejmostí je také rezer-
vační systém sportovišť, kde
návštěvníci mají online přehled,
zda je v jimi zvolený termín určité
hřiště volné nebo už obsazené,“
dodal.

Jezírko ve Škodalandu láká ke koupání
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Děti z mateřských škol prošly dopravní výukou

Mladí cyklisté soutěžili na 33. ZŠ v Plzni
Do Dopravní soutěže mladých
cyklistů, kterou každoročně pořá-
dá Autoklub Plzeň, BESIP pro
Plzeňský kraj a Aktiv BESIP při
Odboru dopravy Magistrátu měs-
ta Plzně, se letos v I. kategorii při-
hlásilo sedmnáct a v II. kategorii
dvanáct základních škol. 
„Cílem této soutěže je podnítit a zvy-
šovat zájem žáků o dopravní výcho-
vu a ověřovat znalosti žáků –
cyklistů, jejich dovednosti v uplat-
ňování pravidel silničního provozu
na pozemních komunikacích, v tech-
nice jízdy a první pomoci,“ vysvět-

luje Václav Ircing, koordinátor
BESIP pro Plzeňský kraj. 
Samotná soutěž se skládala z teore-
tické a praktické části. V teoretické
části odpovídali žáci na testové otáz-
ky v elektronické podobě, které ově-
řily znalosti z pravidel provozu na
pozemních komunikacích. V prak-
tické části pak děti absolvovaly jízdu
po dětském dopravním hřišti, jízdu
zručnosti na kole, poskytování první
pomoci a práci s mapou. Okresní
kola obou kategorií se konala na
dopravním hřišti 33. ZŠ v Plzni ve
Skvrňanech.

Dopravní výchova patří mezi nej-
důležitější oblasti v bezpečnosti
silničního provozu u dětí. Proto,
stejně jako v minulém roce, uspo-
řádal plzeňský centrální obvod
pro předškoláky z mateřských
škol dopravní výuku na dětském
hřišti. Této v Plzni zcela unikátní
akce se zúčastnily děti z mateř-
ských škol, které se nacházejí na
území Městského obvodu Plzeň 3.
„Na základě úspěchu této akce zajiš-
ťujeme pro předškoláky ve všech
obvodních mateřských školách

dopravní výuku, skládající se z teo-
retické části, praktické části na
dopravním hřišti a provozu. Vrámci
této akce pomáháme zřizovat
vmateřských školách malá dopravní
hřiště sminimálně jedním přechodem
adokupujeme koloběžky,“ informuje
Radislav Neubauer, starosta plzeň-
ského centrálního obvodu.
„V letošním roce byla akce ukonče-
na velkým finále dopravní výuky na
dětském hřišti, ve kterém děti zúro-
čily znalosti získané touto výukou.
Pokud dítě řádně splnilo zadané úko-

Nejen v mateřských školách, ale i směrem k široké veřejnosti směřuje
centrální obvod informačně vzdělávací projekty na téma bezpečnost v sil-
ničním provozu. Letos ve spolupráci s Autoklubem České republiky, orga-
nizací BESIP a všemi bezpečnostními a záchrannými složkami pořádal
ve Škodalandu druhý ročník akce Den pro malé i velké motoristy.
Cílem akce je přinést aktivním i budoucím řidičům plnohodnotné infor-
mace, zážitky, zkušenosti i praktické možnosti. Návštěvníci si tak mohli
vyzkoušet prvky první pomoci, ale i tzv. opilecké brýle, prohlédnout
si vozidla a vybavení policie, zdravotníků a hasičů, nechat si zkontrolovat
vlastní vozidlo nebo si zajet jízdy zručnosti. 

Malí i velcí motoristé si užili svůj den

Děti z 63. MŠ se učily rychlému
rozhodování v nebezpečných situacích
Jarní akci pro děti a rodiče
s názvem V bezpečí se nebrečí
pořádala na konci školního roku
63. MŠ v Plzni ve Skvrňanech.
Cílem této tradiční akce bylo
použít získané vědomosti ve spo-
jení s dovednostmi, nestrašit děti,
ale trénovat rychlé rozhodování
a chování při řešení nebezpečných
situací.
Ve spolupráci s Městskou policií
Plzeň bylo připraveno několik sta-
novišť, například projíždění překáž-
kovou dráhou na koloběžce,
orientace v dopravních situacích
podle mapky nebo chůze s „opilec-
kými brýlemi“.
„Naše děti se dále cvičily v orien-
taci, ve znalosti dopravních značek,
dopravních prostředků a světelných
signálů, a také si vyzkoušely rychlou
reakci na změnu, pohyb po přechodu
pro chodce nebo viděly nebezpečné
předměty, kterých by se neměly ven-
ku dotýkat,“ vypočítává Alena Drža-
lová, ředitelka 63. MŠ v Lábkově
ulici.

Zajímavou disciplínou pro děti
bylo pod vedením paní Hajšmano-
vé cvičení psů-záchranářů, kteří
dokáží vyhledat ztraceného člo-
věka. Atraktivní byla i ukázka
Městského obvodu Plzeň 3 na
vyhledávání nebezpečných a nežá-
doucích předmětů v písku pomocí
detektoru kovů.

ly, které byly zapsány v jeho kartě,
dostalo na závěr, kromě malé pozor-
nosti, i vlastní dětský řidičák,“ říká
Radoslav Škarda, I. místostarosta
obvodu.
Vše proběhlo ve 33. ZŠ ve Skvrňa-
nech na přelomu května a června za
asistence Městské policie Plzeň,
Policie České republiky, Autoklubu
Plzeň a plzeňského BESIPu. Progra-
mu se zúčastnilo zhruba 500 dětí.

„Záleží nám na bezpečnosti našich
dětí, a proto podporujeme aktivity,
které vedou ke zvýšení jejich bezpeč-
nosti na ulicích. Je to jedna z našich
priorit. Jsme rádi, že se projekt
povedl rozšířit z původních čtyř
mateřských škol na všechny před-
školáky z obvodu. Chtěl bych tímto
poděkovat partnerům z řad všech
zainteresovaných složek,“ doplnil
místostarosta David Procházka.

Po teoretické a praktické výuce a následném velkém finále dopravní výuky
dětí v předškolním věku věnoval plzeňský centrální obvod mateřským
školám na svém území koloběžky a bezpečnostní helmy.
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V bazénu SK Radbuza cvičili strážníci se záchranáři
Vbazénu Sportovního klubu Radbu-
za Plzeň proběhl před prázdninami
již druhý ročník cvičení strážníků
Městské policie Plzeň a Vodní
záchranné služby Červeného kříže.
Cílem bylo procvičení základních
dovedností záchrany tonoucího
z vody a základní normy zdravotnic-
kých znalostí. Cvičení se strážníky
provedl Jan Fischer, předseda VZS
ČČK aTomáš Kutil, člen VZS ČČK.
„Se strážníky cvičíme jednoduchou
metodu záchrany z vody tak, aby byli

schopni zasáhnout ve všech typech
vodního prostředí, na tekoucích
vodách, rybnících i při proboření člo-
věka v ledu. Plzeň je město čtyř řek,
několika jezů, soustavy rybníků, máme
zde přehradní nádrž, vše na území
města, proto je velice reálné, že jed-
notka městské policie může být na mís-
tě události první, a bude třeba
zasáhnout ve vodě,“ vysvětluje Jan
Fischer z Vodní záchranné služby
Plzeň, který je i garantem tohoto ško-
lení.

Vedení obvodu udělilo pět ocenění
plaketou Bohumila Kulhánka

V rámci akce Nebe plné padáků, kte-
rá se konala 17. června v multifunkč-
ním areálu Škodaland, byly jako již
tradičně předány také plakety
Bohumila Kulhánka. Toto ocenění
uděluje Městský obvod Plzeň 3 od
června roku 2008 významným
plzeňským osobnostem nebo lidem,
kteří podpořili plzeňské počiny či
akce. Bohumil Kulhánek byl první
porevoluční starosta Městského
obvodu Plzeň 3 a senátor. Výrazně
zasáhl do dění vobvodu a lidé na něj
dodnes vzpomínají.
Z rukou vedení Městského obvodu
Plzeň 3, starosty Radislava Neubauera
a místostarosty Davida Procházky, si
převzala plaketu vedoucí Vzdělávací-
ho avýcvikového střediska Zdravotní
záchranné služby Plzeňského kraje
azáchranářka Mgr. Ivana Krsová. Jako
řadová sestra pracovala na zdravotnic-
ké záchranné službě od roku 1996. Za
její obrovskou zásluhu lze považovat
intenzivní propagaci důležitosti laické
první pomoci. Školení první pomoci
jsou cílena samozřejmě i k základním
a ostatním složkám integrovaného
záchranného systému.
Dalším oceněným se stal metodik pre-
vence Městské policie Plzeň Bc.Karel
Zahut, který stojí za přípravou a reali-
zací projektů Plzeňské senior akademie
a Nedej se. Již několik let se význam-
ným způsobem podílí na realizaci
besed pro seniory ze kterých si účastníci
odnášejí bohaté informace azkušenosti.
Ty jim pomáhají dobře se zorientovat
v různých životních situacích, sezna-
mují se s konkrétními scénáři nátlaku,
manipulace či podvody.
Pan Zahut převzal také plaketu za stráž-

nici Městské policie Plzeň, sloužící na
stanici Územně strážní služby Plzeň-
střed Vladislavu Maškovou, která se
bohužel nemohla předání zúčastnit.
Strážnice Mašková si plaketu zaslou-
žila za zásah, kdy v mimopracovní
době poskytla nezbytnou první pomoc
staršímu muži, který vpolovině února
letošního roku náhle zkolaboval na uli-
ci. Senior se po pádu na zem udeřil do
hlavy a nereagoval. Náhle přestal
dýchat azačal modrat kolem úst, proto
strážnice ihned započala s resuscitací.
Městská policistka za stálé masáže srd-
ce informovala o stavu postiženého
dispečink zdravotnické záchranné
služby a muž posléze opětovně začal
dýchat. Díky včasnému poskytnutí
první pomoci senior žije.
Plaketu dále obdržel podpraporčík
obvodního oddělení Plzeň-Skvrňany
Městského ředitelství Policie ČR Plzeň
Bc. Jan Kupka, který rovněž zasáhl
v nenadálé situaci. Policista Kupka na
zastávce MHD v Plzni zadržel pacha-
tele, který nožem zaútočil na revizory,
dva z nich poranil a následně z místa
činu uprchl. Pprap. Kupka pachatele
na útěku vypátral a poté za použití
donucovacích prostředků zadržel.
Poslední čerstvou držitelkou ocenění
se stala předsedkyně Židovské obce
v Plzni Eva Štixová, která první roky
svého života strávila vkoncentračním
táboře v Terezíně. Jako jedna z mála
z plzeňské židovské komunity přežila
holocaust. Vsoučasné době se zaslou-
žila o rekonstrukci Staré synagogy
aVelké synagogy. Paní Štixová se slav-
nostního předání nemohla ze zdravot-
ních důvodů zúčastnit, plaketa jí proto
byla předána osobně později.

Červnové Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3 mělo mimořádné
zakončení, kdy zástupci služeben Městské policie Plzeň, které působí
na třetím plzeňském obvodu, převzali z rukou starosty Radislava
Neubauera nové bicykly.
„Chtěl bych poděkovat plzeňskému centrálnímu obvodu, že vyhověl naší
žádosti. Díky těmto kolům se strážníci mohou rychle dostat i do míst,
která jsou vozidlem těžko dostupná, a dojde i k úspoře pohonných hmot,“
řekl velitel Městské policie Karel Mach.      
„Stávající kola, která strážníci využívali, byla už za hranicí své životnosti.
Proto jsme z našeho obvodního rozpočtu uvolnili zhruba devadesát tisíc
korun na nákup čtyř nových bicyklů,“ doplnil Radoslav Škarda, I. místo-
starosta MO Plzeň 3.

Skvrňanští a borští strážníci dostali nová kola

Projekt Respektuj 18 opět varuje před konzumací alkoholu mladistvými

Letos je to už pět let, co ve spolupráci
města Plzně, Centra protidrogové
prevence a terapie a Plzeňského
Prazdroje vznikl projekt Respektuj
18, jehož cílem je upozornit na stále
vysokou toleranci pití alkoholu udětí
amladistvých azměnit toto vnímání
v české společnosti. Kampaň, která
byla v Plzni spuštěna 1. června, se
zaměřuje především na rodiče dětí,
hostinské amaloobchodní prodejce.
Nabádá je, aby problém nepřehlí-
želi. Zároveň nabízí konkrétní rady
atipy pro rodiče jak oalkoholu sdět-
mi diskutovat, a pro provozovatele
hospod arestaurací jak zvládat kaž-
dodenní situace spojené sprodejem

alkoholu nezletilým. Vulicích Plzně
se tak můžete setkat s informačními
panely, které právě na tuto proble-
matiku upozorňují.
Současné statistiky sice ukazují mírný
pokles spotřeby alkoholu udětí, přesto
se Česká republika stále řadí mezi
země s nejvyšším počtem nezletilých,
kteří začínají pít velmi brzy. Český
národ je velmi tolerantní k pití alko-
holu před dovršením 18 let a tento
přístup od nás lehce přebírají děti
v našem okolí. Až 68 % šestnáctile-
tých tvrdí, že první zkušenost s alko-
holem měli před svými třináctými
narozeninami.
Jednou z letošních novinek v projektu

Respektuj 18 je pravidelná měsíční
rubrika odborníka na webových
stránkách www.respektuj18.cz.
Vrámci této rubriky budou řešena aktu-

ální témata, například jak dítě připravit
na školní výlet či školu v přírodě.
Letošní ročník zaštítil mnohonásobný
mistr ČR v lyžování Ondřej Bank.
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Každá zeleň odpařuje vodu,
a právě proto je na trávě a pod ko-
runou stromu lépe, než na rozpá-
lené dlažbě nebo pod sluneč-
níkem. Třeba takový starší,
vzrostlý strom dokáže v horkém
letním dni odpařit až několik set
litrů vody. Tak dochází k ochlazení

okolí a zároveň se také díky
vlhčímu vzduchu snižuje prašnost.
Zeleň, zvláště v takovýchto vět-
ších celcích, má ale v součtu vliv
i na celé mikroklima města a do-
káže tak snižovat efekt tzv. tepel-
ného ostrova. Tedy čím dál
výraznější jev, kdy ve městě,

Sadový okruh je nejen krásný, ale i funkční...
a zvláště pak v centru, je vyšší te-
plota než v okolní krajině. 
Aby ale takto zeleň mohla fungo-
vat – jako jakási městská venkovní
klimatizace, potřebuje dostatek
vláhy. Vody k průběžnému užívání
nám ale zvláště v létě ubývá – jak
v povrchových, tak i v podpovr-
chových zdrojích. Přesto máme
k zálivce zeleně ideální a vydatný
vodní zdroj, který ale téměř nevy-
užíváme – déšť.
Ohromné množství vody, které
mizí bez užitku a za přívalových
dešťů často i se škodami v kanali-
zaci. 
V současnosti je tak ze strany
města snaha princip využití sráž-
kové vody upřednostňovat oproti
klasickému odvodu do kanalizace.
Pěkným příkladem může být zda-
řilá rekonstrukce Lochotínského
parku, kde je voda ze zpevněných
ploch odváděna do tůněk ve
spodní části parku, které park
velmi oživují. Voda se z nich po-
stupně zasakuje do spodních vod,
ale mají vliv i na celkové zpříjem-
nění mikroklimatu celého parku.

Podobný mikroklimatický efekt
má v našem obvodě i tolik oblí-
bená Mlýnská strouha. Každý
další podobný prvek a dobře na-
vržená a opečovávaná zeleň je tak
pro město přínosem. Z hlediska
mikroklimatu města tak spolu
zeleň a voda úzce a neoddělitelně
souvisejí a vytvářejí tzv. zeleno-
modrou infrastrukturu. Proto je
zapotřebí maximum srážkové
vody ve městech zadržet a maxi-
mum tohoto množství skrze vege-
taci odpařit. Místa pro nové
parkové plochy už v centru města
mnoho není, ale i zde je možná
cesta, např. skrze zelené střechy či
fasády. Více informací na envic-
sdruzeni.cz

Václav Čubr, o.s. ENVIC

AKTUALITY

Co je nového v bazénu SK Radbuza?
V letošním roce navázali svěřenci
SK Radbuza na své úspěchy
z roku 2016 a přivezli do zápa-
dočeské metropole z plaveckých
závodů desítky cenných kovů.
Nejúspěšnějšími závody se staly
jarní sdružené přebory Karlo-
varského a Plzeňského kraje,
odkud mladí plavci dovezli 42
medailí, z toho 20 těch nejcen-
nějších zlatých.

Ve čtvrtek 11. května převzali
zástupci vedení klubu šek na 30
tisíc korun od Nadace TESCO.
„Chtěli bychom moc poděkovat za
hlasy, díky nimž jsme si převzali
tento šek. Tyto finanční prostředky
použijeme na bezpečnější a kvalit-
nější prostředí našich nejmenších
členů, do prostorů malého bazénu
na nové dveře,“ uvedl Luboš Ibr-
majer, manažer vnější vztahů.
A co plánuje tým SK Radbuza na
další dny této sezóny?
Stále budou pokračovat veškeré

turistické počiny – cykloturistika,
pěší turistika, vysokohorská turis-
tika, vodní turistika, a když napad-
ne v zimě sníh, tak pak i ta na
běžkách.
Po každoroční dvouměsíční letní
odstávce se budeme na vás těšit se
standardní nabídkou sportovního
vyžití v ještě čistší vodě, a to díky
statutárnímu městu Plzni a jeho tře-
tímu městskému obvodu:
• v malém bazénu pro děti od 6

měsíců a cvičení aqua aerobiku
• ve velkém bazénu pro děti od cca

6 let s plaveckými tréninky na
různé úrovni bez omezení horní
věkové hranice ve formě skupi-
nové nebo individuální

• možnost využívání rodinné sau-
ny a masáží.

Obvod přichystal podzimní vycházky
a cyklovyjížďky se starostou
Po úspěchu jarních procházek po
obvodu v doprovodu starosty
Radislava Neubauera a případně
i dalších představitelů obvodu, se
občané mohou těšit na jejich
pokračování. Ačkoliv trasy vychá-
zek zůstávají stejné, lidé se určitě
dozvědí mnoho novinek.
Sraz je vždy v 15 hodin a akce se
konají za každého počasí.
• 7. září, Skvrňany – sraz u kultur-

ního sálu SOU, Vejprnická (pro-
cházka kolem Vejprnického
potoka, návštěva skvrňanských
dobrovolných hasičů)

• 21. září, Borský park a Škodaland
– sraz na konečné tramvaje č. 4 na
Borech (procházka parkem,
návštěva multifunkčního sportov-
ního areálu Škodaland)

• 3. října, centrum města – sraz

u Horníčkovy zahrady v areálu
ÚMO Plzeň 3 (procházka centrem
města, prohlídka zastupitelského
sálu v budově ÚMO Plzeň 3)

• 12. října, Valcha – sraz u sokolovny
(procházka Valchou a okolím)

• 19. října, Nová Hospoda – sraz
u sokolovny (procházka po Nové
Hospodě a okolím)

Mimo to se občané mohou těšit také
na cyklistické vyjížďky. I ty se usku-
teční v doprovodu starosty nebo dal-
ších zástupců vedení, trasy povedou
po obvodu a budou zakončeny
malým občerstvením.
Sraz je vždy v 16 hodin a akce se
konají za každého počasí.
• 31. srpna, sraz na konečné tramvaje

č. 4 na Borech (u Borského parku) 
• 12. září, sraz u kulturního sálu

SOU, Vejprnická, Skvrňany 

Podrobné informace
získáte na

webových stránkách
www.skradbuza.cz

Provoz předzahrádek u restaurací
je letos levnější
S příchodem teplého počasí pre-
ferují občané a návštěvníci města
Plzně venkovní posezení v před-
zahrádkách u dobrého jídla, kávy
či chladného nápoje. Předzahrád-
ky ovlivňují vzhled a architekturu
daného místa a také ho oživují.
K umístění předzahrádky je však
nutno splnit řadu přísných krité-
rií, jelikož jde v podstatě o dočas-
nou stavbu na cizím pozemku. 
K tomu, aby zájemce mohl předza-
hrádku provozovat, je nutné podat
žádost na příslušný obecní úřad,
v našem případě Úřad Městského
obvodu Plzeň 3. Sazby výše nájem-
ného pro předzahrádky či venkovní
posezení pro restaurační zařízení,
stánky apod. stanovuje Rada Měst-
ského obvodu Plzeň 3.
„Snažíme se vyjít restauratérům
vstříc. Vbřeznu rada rozhodla o sní-
žení cen za pronájem prostoru pro
provozování předzahrádek. Restau-
ratéři, kteří se navíc zapojí do pro-
jektu Vlídné WC, mohou získat
slevu. Zřejmě i díky tomu se počet
předzahrádek zvýšil,“ informuje
I. místostarosta plzeňského centrál-
ního obvodu Radoslav Škarda.

Pro restauratéry, kteří mají před svou
provozovnou předzahrádku, může
být zajímavý i zmíněný projekt
Městského obvodu Plzeň 3 Vlídné
WC. Občané a návštěvníci našeho
města mohou využívat toalety v res-
tauracích v centru města a přilehlém
okolí, které jsou označeny speciální
samolepkou. Obvod pak majitelům
spolupracujících restaurací sníží
poplatky za předzahrádky a restau-
race jsou uvedené v příslušné pub-
likaci, která k tomuto projektu
vznikla.
„Městský obvod Plzeň 3 oslovuje
a nadále bude oslovovat plzeňské
restauratéry s žádostí o součin-
nost. Projekt Vlídné toalety, totiž
poskytuje vzájemné výhody jak
pro Městský obvod Plzeň 3, který
tak může uspořit významné
finanční prostředky na údržbu
a opravy veřejných záchodků, tak
i pro majitele restaurací, kteří
mohou získat další potenciální
zákazníky a další výhody souvi-
sející s propagací tohoto projek-
tu,“ dodává Radislav Neubauer,
starosta plzeňského centrálního
obvodu.
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Máte problémy s distribucí zpravodaje
Trojka?
Vedení Městského obvodu Plzeň 3
se na různých setkáních s obyvateli
centrálního obvodu setkávalo se
stížnostmi na distribuci zpravodaje
Trojka. Roznos zpravodaje do
schránek všech domácností na úze-
mí centrálního obvodu zajišťují
zaměstnanci České pošty. Proto
byly na konci roku 2015 zavedeny
kontroly distribuce zpravodaje
Trojka, aby byly zjištěny případné
nedostatky asamozřejmě, aby byla
zjednána jejich náprava. 
Kontrola se provádí vždy zhruba
s týdenním odstupem od plánované
distribuce do schránek na předem
vytipovaných místech – například
právě tam, kde sami občané upozorní,
že jim zpravodaj není doručován.
Revize se zúčastní vždy vedoucí pra-
covník České pošty a zaměstnanec
Úřadu městského obvodu Plzeň 3,
kteří se dotazují přímo obyvatel
a nájemníků domů či bytů, zda aktu-
ální výtisk obdrželi. Během šetření
se kontroloři zaměřují vždy na tři růz-
né lokality v obvodu, kde je zkontro-
lováno až pět různých ulic dvou
různých číselných označení.
Výsledky kontrol překvapivě navzdo-

ry stížnostem vycházejí spíše pozi-
tivně. Přesto kontroloři uvedli některé
důvody, kdy dochází k domnělému
problému s distribucí nebo proč
opravdu roznášející pracovník zpra-
vodaj do vašeho domu nedodá.
1. špatný přístup do domu nebo
neoznačený dům; neoznačené
(poškozené) zvonky; malý počet stá-
lých obyvatel v domě, a tedy malá
pravděpodobnost zastihnout doma
někoho, kdo by doručovateli otevřel:
tyto problémy jsou nejčastěji v cen-
tru města a okolí
2. místo určené pro ukládání tiskovin
a letáků v domě: zejména na sídlištích
jsou donášky letáků apodobných tis-
kovin řešeny obyvateli domu tak, že
upoštovních schránek vyhradí místo
pro ně určené (stolek, polička, papí-
rová krabice). Ačkoliv zpravodaj
Trojka není reklamní tiskovinou, čas-
to je distributorem odložen právě na
tato určená místa (bohužel není mož-
né řešit individuálně).
Kontroly distribuce budou probíhat
i nadále. Máte-li s doručováním
zpravodaje Trojka problém,
kontaktujte nás na e-mailu: hurko-
val@plzen.eu.

Kde mohou lidé v krizové situaci
hledat pomoc?

Kancelář služby Plus
pro lidi v krizové situaci Plzeň
Kontaktní adresa: Prokopova 25,
301 00, Plzeň
E-mail: plus.plzen@diakonie.cz
Telefon: +420 377 223 221
Mobil: +420 733 414 421
Otevírací doba:
Pondělí 9.00 – 19.00
Úterý 9.00 – 16.30
Středa 9.00 – 16.30
Čtvrtek 12.00 – 19.00
Pátek 9.00 – 16.00
Služba je poskytována i bez nutnosti
objednání.
Službu Plus pro lidi v krizové situaci
mohou lidé využít i v dalších loka-
litách, ty lze ale dojednat na základě
předchozího telefonického nebo
e-mailového objednání. 

Plus pro lidi
v krizové situaci Dobřany:
Kontaktní adresa: Náměstí T. G .M.
282, 334 41, Dobřany
E-mail: plus.dobrany@diakonie.cz
Telefon: +420 734 640 492

Plus pro lidi 
v krizové situaci Rokycany:
Kontaktní adresa: Svazu bojovníků
za svobodu 68, 337 01 Rokycany
E-mail: plus.rokycany@diakonie.cz
Telefon: +420 739 244 869

Plus pro lidi 
v krizové situaci Domažlice:
Kontaktní adresa: náměstí Míru 40,
344 01 Domažlice
E-mail: plus.domazlice@diakonie.cz
Telefon: +420 605 232 116

Diakonie Západ poskytuje jednu ze sociálních služeb Plus pro lidi
v krizové situaci. Jejím posláním je poskytnout psychickou podporu
a bezpečně provést člověka situací, kterou vnímá jako naléhavou,
nepříjemnou či ohrožující. Cílem je zabránit dalšímu nepříznivému
vývoji situace. Služba je určena dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým,
seniorům, párům či rodinám v obtížných životních situacích. Mohou
ji využít jak jednotlivci, tak skupiny. Služba je poskytována ambu-
lantní i terénní formou.  Pracovníci služby tedy působí v celém Plzeň-
ském kraji. Obě formy poskytované služby jsou bezplatné, diskrétní
a anonymní. 

Informace k nadcházejícím volbám
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Rozhodnutím prezidenta republiky
byly dne 2. května 2017 vyhlášeny
volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky a stano-
veny dny jejich konání na pátek
20. října v době od 14.00 hod do
22.00 hodin a sobotu 21. října
v době od 8.00 hod do 14.00 hod.
V případě, že volič bude chtít hla-
sovat v jiném volebním okrsku, než
ve kterém je zapsán ve stálém sezna-
mu voličů pro volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, může
požádat (ode dne vyhlášení voleb)
o vydání voličského průkazu.
• osobně, nejpozději 2 dny před

zahájením voleb, tj. do 18. října
2017 do 16.00 hod, na ÚMO
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7–9,
kancelář č. 2 v přízemí budovy

• písemným podáním, opatřeným
úředně ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb, tj. do 13. října 2017,
na adresu ÚMO Plzeň 3, sady Pěta-
třicátníků 7–9, 305 83 Plzeň
(u správních úřadů je ověření úřed-

ního podpisu pro účely voleb osvo-
bozeno od správního poplatku
podle ustanovení § 8 odst. 2 písm.
f) zákona č. 634/2004 Sb. o správ-
ních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů)

• v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do 13. října 2017 (IDS úřadu
ufxbt4h)

Úřad předá voličský průkazosobně
voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličské-
ho průkazu, anebo jej voliči zašle na
jím uvedenou adresu, a to i do zahra-
ničí nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. od 5. října 2017.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, aby
mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla
okrsková komise zřízena. V tomto
případě je možno požádat, a to na tele-
fonu 378 036 546 nebo 378 036 458,

Termíny zasedání ZMO
Jednání Zastupitelstva MO Plzeň 3 jsou veřejně přístupná. Zasedání
probíhají v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 3 vždy od 14.00 hod.
v níže uvedených termínech.
11. září / 27. listopadu
Jednání lze sledovat také online na www.plzen3.eu.

Změny sídel volebních místností u některých okrsků

Číslo původní sídlo volební nové sídlo volební
okrsku místnosti místnosti

3002; 3003; 3004 ZČU, sady Pětatřicátníků 27 ZČU, Veleslavínova 42
3005; 3007 ZČU, Husova 11 Konzervatoř, Tylova 15
3061 Věznice, Klatovská tř. 202 Škodaland, V Lukách 34

aby se členové okrskové volební
komise dostavili ve dnech voleb spře-
nosnou volební schránkou. V průběhu
voleb lze požádat okrskovou volební
komisi opřenosnou volební schránku
přímo ve volební místnosti.
Vpřípadě zájmu o funkci člena okrs-
kové volební komise vyplňte dotaz-
ník, který je umístěn na stránce

umo3.plzen.eu v sekci „Parlamentní
volby 2017“, nebo si jej vyzvedněte
na recepci úřadu. Vyplněný dotazník
můžete odevzdat osobně do po-
datelny ÚMO Plzeň 3, přízemí, dv.
č. 11 nebo odeslat na e-mail: krydo-
va@plzen.eu, popř. zaslat poštou na
adresu: ÚMO Plzeň 3, sady Pětatři-
cátníků 7-9, 305 83 Plzeň.
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Dne 12. 6. 2017 proběhlo v aule
2. základní školy slavnostní vyřazo-
vání 9. ročníků. Studenti budoucích
středních škol, třídní učitelé i vedení
školy si toto dopoledne nádherně uži-
li. Pro všechny byl připraven zhruba
hodinový program. Zazpívaly sbory
2. ZŠ, předávaly se pamětní dárky,
květiny, dorty a především se četly
dojemné proslovy 9. ročníků. Atmo-
sféra byla neopakovatelná. Studen-
tům přejeme hodně štěstí v další etapě

jejich života, osobní i pracovní spo-
kojenost.
Týž den se odpoledne konalo vy-
stoupení sborů 1. i 2. stupně pro bý-
valé zaměstnance školy a pro
seniory z MCHP Domova sv. Zity.
Stalo se již tradicí, že 2x ročně se se-
nioři z Domova sv. Zity i děti z 2. ZŠ
setkávají.  I tato akce byla velmi
podařená a všem účinkujícím patří
velké poděkování.

Lenka Štíbrová, 2. ZŠ Plzeň

Slavnostní vyřazování 9. ročníků
a Koncert pro seniory

Naše 70. Mateřská škola, Plzeň,
Waltrova 26 se zapojila 19. 5. 2017
do projektu Food Revolution Day,
který odstartoval Jamie Oliver ve
Velké Británii. Jedná se o projekt
bojující proti dětské obezitě.
Ve všech třídách děti za pomoci uči-
telek vytvářely podle dodaných suro-
vin zdravá a chutná jídla. Ve třídě
Včeliček (děti 3 až 5 let) děti připra-
vily dva druhy zdravých svačinek.
Chlapci připravovali slanou variantu
z bylinek z naší zahrádky, tvarohu
a zeleniny. Děvčata vytvořila sladší
variantu zkysané smetany, sušeného

ovoce a oříšků. Děti ochutnaly různé
ingredience i samotné výrobky amoc
se jim jejich vaření líbilo.

Martina Vrtělová 
70. MŠ Plzeň

Projekt Food Revolution Day
na 70. MŠ v Plzni

Sportovní prázdninový projekt
Letní Sportmanie Plzeň 2017 odstartuje již 18. srpna
Plzeň připravila velký sportovní
projekt nazvaný Letní Sport-
manie Plzeň 2017. Desetidenní
akce, jež se uskuteční od 18. do
27. srpna, naváže na loňský úspěš-
ný Olympijský park Plzeň 2016,
který za 16 dní navštívilo zhruba
110 tisíc lidí. Místem dění bude
amfiteátr apark za OC Plzeň Pla-
za. Akci letos organizátoři víc
zaměří na adrenalinové sporty. 
Vstup na akci, jejímž cílem je roz-
víjet a podporovat sport a zdravý
životní styl, bude zdarma. 

Sportovní program opět vzniká ve
spolupráci s místními sportovními
kluby, park za řekou díky tomu
nabídne 50 až 60 sportovních akti-
vit. Hlavní atrakcí se stane Jump
Arena, tedy sestava trampolín
o rozměrech 30 krát 15 metrů, které
si mohou užít dospělí i děti od čtyř
let věku. Chybět nebudou lanové
a lezecké centrum, fit park, sektory
se střeleckými sporty, vodní svět
s wakeboardingem, paddleboar-
dingem a další.
Návštěvníci si vyzkoušejí nejen

jednotlivé sportovní disciplíny, ale
připraveny jsou i výzvy v podobě
tří závodů – Predator Junior pro
rodiny s dětmi od čtyř do 15 let,
Predator Run pro širokou veřejnost
a divácky nejatraktivnější Predator
Challenge, kde půjde o souboj jed-
notlivců ve dvojicích proti sobě
v běhu zdatnosti přes různé nástra-
hy na zhruba sto metrů dlouhé tra-
se. 
Slavnostní zahájení projektu Letní
Sportmanie Plzeň 2017 se usku-
teční v pátek 18. srpna v 19 hodin.

Program bude postaven na ukáz-
kách adrenalinových aktivit,
návštěvníky čeká sportovněji
zaměřená show. Součástí deseti-
denního programu budou také
besedy se známými sportovci,
přednášky a autogramiády, a stej-
ně jako v loňském roce hojně
navštěvovaná ranní cvičení pro
veřejnost.

Zahrada snů a další
aktivity v plzeňské Šedivce
Žáci 1. stupně se svými vyučujícími
měli formou kresby, malby, koláže,
plakátu, referátu, básně, písně nebo
jiných nápadů vytvořit výstavu
s tématikou zahrady, kde fantazie
ne znala hranic. Jejich náměty určitě
stojí za zmínku: návštěva nebo foto-
grafie zahrad (např. Luftova či Hruš-
kova zahrada, Lesopark Homolka),
rozdíly mezi užitkovou (zavařeniny,
bylinky) a okrasnou zahradou (jezír-
ka, skalky), rostliny a živočichové
(škůdci) na zahradách, záhony, kom-
post, zahradnické nářadí, herbář,
zahradník, činnosti v zahradě (rela-
xace, práce), ochrana životního pro-
středí atd.
Z dalších akcí Šedivky můžeme
připomenout recitační soutěž, kar-
nevalové hraní, návštěvu zabijačky
u Švejka, Miss záložku (akce knih-
kupectví Kosmas) – 3. místo pro
1. třídu, návštěvu Techmanie, Pla-

netária, ZOO, Divadla Alfa, Divad-
la Emilion, Svíčkárny i Újezdu
nade Mží s výukovými programy.
Do školy zavítali např. Dravci,
Husky – psí spřežení, zástupci
„Plackohraní“ – výroba zrcátek,
placek, magnetek a klíčenek pro
maminky ke Dni matek a děti také
očekávají zástupce Hasičského
záchranného sboru s programem
Hasík. Dále žáci uskutečnili pro-
jekty Masopustní vědomostní
koláč, Vesmír, Velikonoce, Indián-
ský den, Den vrabců, Návštěva
S+H. Nesmíme také zapomenout
na sportovní aktivity – turnaj ve
stolním tenisu, fotbal, vybíjená,
florbal, přehazovaná i atletické
závody, které tradičně zakončovaly
školní rok.
Veškeré fotografie z akcí školy lze
nalézt na www.zs11.plzen.eu.
Mgr. Renáta Vetenglová, 11. ZŠ

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Více informací na
www.sport.plzen.eu

Pro velký úspěch vedení obvodu rozhodlo o uspořádání dalšího zájezdu
do pražské ZOO, a to ještě v letošním roce. Termín (druhá polovina
září 2017), bližší informace k zájezdu a způsob přihlašování zveřejníme
později. Sledujte stránky obvodu www.plzen3.eu.

Informace pro zájemce o dětské zájezdy
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Centrální obvod hledá již devátého Seniora roku
Vletošním roce startuje již devátý
ročník ankety Senior roku. Každý
občan z Plzně může navrhnout
obyvatele Městského obvodu
Plzeň 3 staršího 60 let, který by si
za svůj aktivní přístup k životu
zasloužil titul Senior roku 2017.
„V soutěži veřejně oceňujeme senio-
ry, kteří se i v pokročilém věku roz-
hodli pracovat ve prospěch
ostatních a rozdávají své bohaté
životní zkušenosti,“ uvádí starosta
centrálního obvodu Radislav
Neubauer.
Důvodem přihlásit své starší příbuz-
né nebo kamarády do ankety Senior
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. 

Přihlášky jsou k dispozici na
recepci Úřadu městského obvo-
du Plzeň 3 nebo volně ke stažení
na webu www.plzen3.eu.
Vyplněné dotazníky mohou lidé
odevzdávat buď přímo na vrát-
nici ÚMO Plzeň 3, e-mailem
na: hurkoval@plzen.eu nebo
v obálce označené heslem
„Senior roku 2017“ na adresu
sady Pětatřicátníků 7, 9, Plzeň,
385 03.
Hlasování bude ukončeno
31. října 2017, slavnostní vyhlá-
šení se uskuteční na Podzimním
tanečním vínku 8. listopadu.

PŘEHLED VÍTĚZŮ ANKETY
SENIOR ROKU 2009 – 2016 
Jednaosmdesátiletý Rudolf
Chroust se stal prvním držitelem

titulu Senior roku, a to v roce 2009.
Titul si podle poroty zasloužil za
svůj aktivní přístup k životu a za
práci s dětmi ve Středisku Volného
času dětí a mládeže v Pallově ulici,
kde už od šedesátých let minulého
století vedl kroužky stolního teni-
su. 
Paní Hana Kučerová ocenění Se -
nior roku získala v roce 2010. Půso-
bila v TJ Slavoj Plzeň, aktivní
cvičitelkou byla už od roku 1945,
kdy začala vést cvičení žákyň. Záro-
veň se jako rozhodčí a organizátorka
účastnila všech městských i kraj-
ských akcí, které pořádá Asociace
sportu pro všechny. 
Titul Senior roku 2011 obdržela
pětasedmdesátiletá Věra Melouno-
vá, která byla mimo jiné zakládající
členkou a tajemnicí Klubu českých
turistů FN Plzeň. Splnila podmínky
mistrovské výkonnostní třídy a měla
tak řadu vyznamenání, např. Čestné-
ho odznaku Vojty Náprstka. 
František Slivoně si v roce 2012
vítězství zasloužil zejména za své
koníčky – ruční výrobu nejrůzněj-
ších příbytků pro zvířata v ZOO,
věnoval se také Gruntovním knihám
a genealogii. Zároveň byl také
místopředsedou organizace Svazu
důchodců pro Plzeň – Skvrňany. 
Vítězem pátého ročníku ankety
Senior roku v roce 2013 se stal jede-
naosmdesátiletý Stanislav Jiříček.
Navzdory svému sluchovému han-
dicapu byl stále velmi aktivním člo-
věkem, který pro stejně sluchově
postižené organizoval různé soutěže
a zábavné akce. Také byl plnohod-
notným pracovníkem ve Spolku
neslyšících. 

Vítězem v roce 2014 se stal Petr
Tenk. Ten ve svých pětašedesáti
letech vedl dvakrát týdně tenis pro
děti, pořádal turnaje, staral se o celý
sportovní areál na Nové Hospodě,
zajišťoval opravy a materiál a v zimě
se staral o sokolovnu a o chod oddílu
stolního tenisu.
Bývalý profesor ZČU Ing. Jaromír
Šmejkal získal oceněné v roce
2015. Pan Šmejkal v úctyhodném
věku devadesát let stále působil
v Klubu českých turistů při Fakultní
nemocnici Plzeň, předcvičoval
a pomáhal při organizaci turistic-
kých akcí. Navíc uplatňoval své
jazykové znalosti a překládal odbor-
né texty z několika jazyků.

Vítězkou ankety a titul Senior roku
2016 si převzala devadesátiletá
Danuše Bělohlávková. Působila
jako pedagožka dějepisu a francouz-
štiny a od roku 1967 začala budovat
kontakty s Francií. Byla čestnou
předsedkyní Francouzské aliance
a účastnila se aktu uzavírání part-
nerství Plzně a Plzeňského kraje
s francouzskými městy a regiony.
Aktivně se zúčastňovala mnoha
důležitých schůzek, kde se jednalo
o dalších možnostech spolupráce
města Plzně s francouzskou proti-
stranou. Pomáhala najít studentům
francouzštiny možnost pobýt nějaký
čas ve Francii a zdokonalit se v jazy-
ce. 

Nominovaní senioři v anketě Senior roku 2016, s držitelkou titulu Danuší
Bělohlávkovou (třetí zprava).

Stanislav Jiříček s druhou oceněnou Zdeňkou Procházkovou (vlevo) a třetí
oceněnou Boženou Novákovou v roce 2013

Svaz důchodců ČR, Plzeň-Bory vás zve
5. září – autobusový zájezd (Zbraslav), odjezd v 8 hod od Purkyňova
ústavu
7. září – autobusový zájezd (Lipno, Vimperk), odjezd v 7 hod od
Purkyňova ústavu
12. září – procházka (Starý Plzenec), sraz 12.35 hod na zastávce
MHD (bus č. 51) nám. Milady Horákové (Slovany)
21. září – autobusový zájezd (Manětín, Lipovka), odjezd v 9.30 hod
od Purkyňova ústavu
23. října – odborná přednáška (Bali – perla Indonésie), 13.45 hod,
sál Moving Station (nádraží Jižní Předměstí)

Kontakty: Ing. Jiří Čermák, tel.: 603 379 517, 
e-mail: jiricermak@seznam.cz nebo cahynova-bobina@seznam.cz
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Manželé Vyzrálovi oslavili
diamantovou svatbu

Vzpomínka na paní Lýdii Kovářovou

Manželé Věra a Miloš Vyzrálovi
z plzeňského centrálního obvodu
oslavili 8. června 60 let společného
života. Tento slavnostní den si man-
želé připomněli návštěvou kostela,
kde si před šedesáti lety řekli své
ano a s gratulací přišel i starosta
Městského obvodu Plzeň 3 Radislav
Neubauer.
Manželé Vyzrálovi vychovali jednu

dceru. Celý svůj život se věnovali
sportu, zejména pak své oblíbené
turistice. Dalším jejich celoživotním
hobby bylo cestování s přespáváním
pod stanem v kempech. Procestovali
tak celou Evropu, a za nejexotičtější
místa, kam se podívali, považují
Pyreneje nebo Kavkaz. Oba man-
želé jsou stále vitální a svůj denní
program si zpestřují procházkami.

INFORMACE PRO SENIORY

Mgr. Lýdia Kovářová zemřela
4. května 2017. Na jejím pohřbu
byla i skupina bývalých studentů
z 2. základní školy ve Schwarzové
ulici v Plzni, kde jako kantorka
dlouhá léta působila. Řada jejích
žáků zaujímá význačné pozice
v komunální politice nebo vynikají
v technických směrech.
Pocházela z kovářské rodiny ze
středního Slovenska, z podhorské
obce Jasenie u Brezna. Vypuknutím
Slovenského národního povstání se
i tato obec ocitla uprostřed povstání
a války zároveň. Šestnáctiletá Lýdia
pomáhala jako řada dalších s pod-
porou zásobování partyzánů, i s ile-
gálním ubytováním. Časem se
provdala za lékaře Kováře, a ti již
bydleli v Plzni. Na ZŠ organizovala
nespočet sportovních soutěží mezi
školami a i jinak iniciativně působila
v této škole. 
V Plzni s ohledem na dřívější účast
v SNP byla také členkou Českého
svazu bojovníků za svobodu v Plzni.
Kromě práce pro tuto organizaci se
v posledních letech velmi účinně za-
pojila do dokončení dostavby Pa-
mátníku bojovníků a obětí válek,

který je umístěný na náměstí Míru
blízko plzeňského rozhlasu. 
Lýdii Kovářové se zde výrazně a zá-
roveň úspěšně podařilo jako kan-
torce přesvědčit studenty blízké
průmyslovky a děti z nedaleké zá-
kladní školy, aby toto místo pova-
žovali za pietní a podle toho se
k němu a jeho okolí také chovali.
Velkou zásluhu má na přípravě textů
a spolupráci s  Ing arch. H. Gloserem
– autorem památníku, na jeho úpl-
ném dokončení téměř po padesáti
letech vztyčením tří pylonů, kde je
textově zachycen obsah a smysl to-
hoto památníku. Oceněna byla
kromě vyznamenání za účast v SNP
také několika vyznamenáním ze
strany ČSBS i ČSTV.
Za svoji iniciativu i v jiných činnos-
tech tentokrát již v oblasti seniorů
byla vyhodnocena rovněž velmi
kladně v rámci Krajské rady se-
niorů.
Všichni, kdo pamatují Lýdii Ková-
řovou, na ni budou dlouho a dobře
vzpomínat.

Za Český svaz bojovníků 
za svobodu, oblastní výbor Plzeň

Ing. Jaroslav Bukovský
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Prázdniny jsou
časem pohody,
odpočinku a zá -
bavy. Je to ale
také období čas-
tých dopravních
nehod a bohužel
i nedostatku
krve. Nedostatek

krve z části způsobuje její větší spo-

třeba v létě, ale také výrazně menší
počet dárců, kteří během letních
měsíců navštíví transfuzní oddělení
Fakultní nemocnice v ulici 17. lis-
topadu.
Pokud vám zdraví dovoluje darovat
krev, pak neváhejte a udělejte dobrý
skutek právě nyní. Pomůžete tak
lékařům zachránit život či zdraví
druhým lidem.

Dárců krve si naše město Plzeň
nesmírně váží. Jako formu poděko-
vání dlouholetým dárcům se Rada
města rozhodla od začátku roku
2016 obnovit jízdné ve veřejné
dopravě zdarma pro držitele Zlaté
medaile Prof. MUDr. Jana Janského.
Jinými slovy, každý kdo již 40krát
bezplatně daroval krev, si může na
své Plzeňské kartě aktivovat 100%

slevu na jízdu v MHD. Může tedy
cestovat po území města Plzně
veřejnou dopravou zdarma.
Vám, kteří krev již dáváte, za vaši
obětavost moc děkujeme, a všem
přejeme krásné léto bez nehod.

Ing. Stanislav Šec
radní a zastupitel MO Plzeň 3

Daruj krev, daruješ život

Tak už nám to
začalo i v Plzeň-
ském kraji – aneb
Žně jsou tady.
Stav porostů je
ale stejně jako
v loňském roce
ovlivněn poča-
sím. Letos hlavní

roli hrálo hlavně významné sucho,
které se určitě v mnoha zeměděl-
ských oblastech promítlo do zhor-
šené kvality sklizně. Některé oblasti
pak v posledních týdnech vypadají
jako středomořská oblast. Schne jar-

ní obilí i travnaté plochy. Zásadní
totiž je, že když už nastanou silné
lokální deště, je důležité, aby voda
z polí nestekla. Ato nejde bez zvířat.
Dostatek zvířat znamená totiž dosta-
tek „kejdy“ tedy organické hmoty,
která se vozí na pole a zaorává. Půda
je pak jako houba a vodu vsákne
a zadrží. Jižní Morava, která je silně
ohrožená erozí, je varováním a apo-
kalypsou českého „experimentu
zemědělství bez zvířat“. Tam už krá-
vu nenajdete. Jenom pro příklad,
objem zadržené vody v půdě je
například o 40 procent menší než

v roce 1950 a to je skutečně alarmu-
jící. Staří sedláci měli pravdu, když
říkávali: „Na jeden hektar půdy, jed-
na kráva“. Kráva vyprodukuje velké
množství organické hmoty, odhadem
až 50 kilogramů denně. Aby pole
byla úrodná, bylo by potřeba 50 až
80 tun na hektar, tvrdí odborníci na
půdu. Dnes jsme pořád o řád níže.
I přesto ale přeji všem farmářům
v rámci možností dobrou úrodu a co
nejméně škod napáchaných suchem. 

Pavel Šrámek  
poslanec PČR 

zastupitel a radní MO Plzeň 3

Zemědělství bez zvířat se dělat nedá!

Je potěšující, že
došlo k dalšímu
malému posunu
věcí správným
směrem v zámě-
ru stavby v areá-
lu 55. mateřské
školy v Mandlo-
vě ulici kvůli

rozšíření kapacity a tím i nenávrat-
nému zničení Pohádkové zahrady.
Zatím se nechystá ani kácení stromů,
ani stavba nového objektu. Téma
zachování zahrady v původním roz-

sahu, které je pro naše hnutí tak důle-
žité, se mělo opět probírat na červ-
novém zasedání zastupitelstva
našeho obvodu Plzeň 3. Hned na
úvod jej však starosta Neubauer stá-
hl z jednání s odůvodněním, že se
ještě počká na závěrečný počet při-
jatých dětí do mateřských škol
v našem obvodu. Věřme, že zdů-
vodnění jeho kroku je upřímné
a není to jen další manévr, jak si stej-
ně nakonec prosadit svou i přes
nesouhlas v okolí žijících obyvatel. 
Osobně se domnívám, že čekat není

potřeba, protože informace o počtu
dětí v obvodu k dispozici máme.
Stejně tak trend z minulého roku,
kdy nedošlo k naplnění kapacity
všech mateřských škol v obvodu,
stále pokračuje. Proto si myslím, že
je lepší rychle jednat o možnosti po-
stavit pavilon jinde (v úvahu přichá-
zí např. Schwarzova ul., Radobyčice
nebo Valcha) a vybrat jinou lokalitu.
Myslím, že občan od nás právem
očekává, že budeme nové mateřské
školy budovat v místech, kde zcela
chybějí a kde to nebude na úkor krás-

né zahrady. Celá situace tak ve mně
vzbuzuje dojem, že jde jen o to utra-
tit bezhlavě peníze z dotace, ať to
stojí, co to stojí. S tím ale rozhodně
souhlasit nemůžu. 
Proto nezapomeňte, jsem pro vás
občany, vždy k dispozici. Pokud vás
tedy něco trápí, neváhejte a kontak-
tujte mne. Telefonicky 724 839 358
nebo e-mailem: strobach@plzen.eu.

Jiří Strobach
předseda Kontrolního výboru

ZMO Plzeň 3
a zastupitel MO Plzeň 3

Za Pohádkovou zahradu budeme bojovat s vámi

ZASTUPITELÉ
číslo 3 • srpen 2017 • 26. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

Pozvánky na festivaly
Festival veřejného prostoru Tuto město
Od 12. do 16. září zavítá do Plzně šestnáct architektů a krajinářů pod ve-
dením tří předních odborníků na veřejný prostor. Během pěti dní uskuteční
za pomoci dobrovolníků z řad veřejnosti své návrhy, které vytvořili
v rámci jarního plánovacího workshopu. Prostřednictvím drobných zá-
sahů vylepší Školní a Chodské náměstí, křižovatku Kollárovy a Kovářské
ulice, prostor pod mostem Milenia, zemník u Ježíška a planinu „Na májce“
v Bukovci.  
Těšit se můžete i na doprovodný program složený z tematických předná-
šek, v sobotu 16. září proběhnou na jednotlivých místech sousedské akce
na oslavu dokončení prací. Smyslem festivalu je ukázat Plzeňanům, že
k proměnám svého okolí mohou sami přispět a inspirovat je, aby společný
prostor více využívali. Více informací na www.tutomesto.cz.

Festival pouličního umění Pilsen Busking Fest
VPlzni se v termínu 20. až 23. září již počtvrté uskuteční mezinárodní festival
pouličního umění nazvaný Pilsen Busking Fest 2017. Umělci znejrůznějších
koutů světa vhistorickém centru a jeho okolí návštěvníkům představí pestrou
škálu uměleckých disciplín od muziky, přes tanec, sochařství až po kreativní
dílny pro malé ivelké. Jedním z lákadel je pouliční raper ahip hoper Infidelix,
jehož účinkování vzešlo jako nápad přímo od fanoušků festivalu. Plzeňané
se dále mohou těšit na skvělou multinárodnostní kapelu hrající šanson,
swing, reggae, salsu aafrické rytmy Maurizio Presidente, na ty nejohebnější
tanečníky a akrobaty z Francie Surprise Effect, buskerské trio The Trouble
Notes z Německa nebo na jednoho z nejlepších krotitelů ohně Blaze z Au-
strálie! Z domácí scény festival představí například pražskou folk-popovou
kapelu Thom Artway, či uskupení hrající psychedelic tribal trance nazvané
Yedhaki: Nautika. Svoji podporu projektu vyjádřili i zpěvačka Lenny nebo
herec Pavel Liška. Více informací na www.buskingfest.cz
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Co se událo v centrálním obvodu?

Akce, kterou dříve mohli Plzeňané znát jako Balonovou show, letos
nesla název Nebe plné padáků. V sobotu 17. června vystoupilo na pó-
dium ve Škodalandu několik tuzemských hvězd – David Kraus, Adam
Mišík, skupina Nebe nebo Zvlášňý škola. V multifunkčním areálu navíc
návštěvníci měli možnost vyzkoušet nespočet atrakcí nebo ochutnat
spoustu lákavých dobrot.

Nebe plné padáků ve Škodalandu

OHLÉDNUTÍ
číslo 3 • srpen 2017 • 26. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu

V sobotu 17. června 2017 se uskutečnil již 4. ročník Putování za po-
hádkou. Na jednotlivých stanovištích čekaly na děti pohádkové posta-
vičky s různými úkoly – sportovními či vědomostními. Děti si také
mohly prohlédnout hasičské auto, zaskotačit si na skákacím hradu nebo
si nechat namalovat něco pěkného na obličej. I letošní ročník proběhl
ve spolupráci mezi TJ Sokol Radobyčice, SDH Radobyčice, Spolkem
Staročeská LiRa, místními seniorkami a studenty. Do organizace se za-
pojila zkrátka celá obec.

Putování za pohádkou v Radobyčicích

Sedmý ročník jediné akce tohoto typu v Plzeňském kraji – Psí den, na-
vštívily v sobotu 10. června v Borském parku stovky pejskařů se svými
čtyřnohými parťáky. Cílem akce bylo představit nejrůznější psí aktivity
a sporty a také informovat o aktuálních tématech.
Obrovský zájem byl hned od začátku o coursing – psí sport, u kterého
je cílem psa ulovit kořist (igelitový střapec), která je tažená navijákem
mezi kladkami po dráze. Divácky atraktivní byly také bull sporty, kde
si mohli návštěvníci vyzkoušet hned několik disciplín, a pořádný nával
zaznamenala také velká psí herna, kde si mohli pejskové vyzkoušet psí
hlavolamy. Během programu se uskutečnily čtyři přednášky na zají-
mavá témata, konkrétně se hovořilo o přírodní léčbě, pohybovém apa-
rátu, syrové stravě a psí duši. 
Bohatou nabídku nejrůznějších chovatelských potřeb, pelechů, doplňků
a krmiv nabídly téměř dvě desítky prodejních stánků. Návštěvníci se
nákupem v těchto stáncích mohli zapojit do tomboly o bohaté ceny,
které věnovaly právě zúčastněné firmy.
Na závěr odpoledne se soutěžilo o Nej psa, a to pod dohledem předsedy
poroty pana Zdeňka Srstky a vedení Městského obvodu Plzeň 3 starosty
Radislava Neubauera a místostarosty Davida Procházky.

Psí den v Borském parku

Poslední den tradičních Slavností svobody, v pondělí 8. května, navští-
vili váleční veteráni George Tompson, Earl Ingram a Richard Pieper
také Úřad městského obvodu Plzeň 3, kam je pozvalo vedení centrálního
obvodu – starosta Radislav Neubauer a místostarostové Radoslav
Škarda a David Procházka. Hosté obdrželi od vedení obvodu jako dar
publikace s historickými i současnými fotografiemi centrálního obvodu,
a byli pozváni, aby se šli podívat na dřezovec trojtrnný – strom, který
společnými silami zasadili v zahradě Miroslava Horníčka před třemi
lety. Během odpoledne pak došlo k ocenění Patricie Kraftové, patronky
veteránů, která se přes patnáct let o americké i belgické pamětníky a je-
jich rodiny během pobytu v Plzni pečlivě stará. Starosta předal paní
Kraftové pamětní medaili Bohumila Kulhánka, což u hostů vyvolalo
bouřlivé ovace.

Setkání s válečnými veterány
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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 matriky
– řízení mateřských škol
37 803 6400 / 602 266 465
e-mail: RNeubauer@plzen.eu

1. Místostarosta – Mgr. Radoslav Škarda
odpovídá za činnosti:
– odboru ekonomického – oddělení poplatků, oddělení rozpočtu a účetnictví
– odboru ekonomického – pronájmu majetku
– odboru dopravy a životního prostředí – oddělení dopravy
– odboru správního a vnitřních věcí – oddělení hospodářské
37 803 6500 / 602 266 669
e-mail: skarda@plzen.eu

Místostarosta – Mgr. David Procházka
odpovídá za činnosti:
– odboru dopravy a životního prostředí – oddělení životního prostředí
– odboru správního a vnitřních věcí – oddělení správní, oddělení vnitřních věcí
– odboru správního a vnitřních věcí – ztráty a nálezy, požární ochrana,

jednotky sboru dobrovolných hasičů
37 803 6502 / 727 983 552
e-mail: prochazkad@plzen.eu

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

Projekt Plzeňské ohýnky 2017 je XII. ročník mezinárodní soutěže ohňo-
strojů, spojený s doprovodným kulturním programem, zaměřeným na
všechny věkové kategorie. V roce 2017 uvidí návštěvníci velkolepý souboj
vybraných ohňostrojařských firem z České republiky, Polska, Německa
a Slovenska, pro které je toto klání prestižní záležitostí. Dvoudenní akce se
uskuteční 15. a 16. září 2017 v prostorách multifunkčního areálu Škodaland.  
V pátek 15. září zahrají dvě hudební skupiny a dva soutěžní ohňostroje.
V sobotu 17. září zahrají tři hudební skupiny a dva soutěžní ohňostroje.

Po ukončení soutěže ohňostrojů bude hodnocení diváků a odborné po-
roty.
Upozornění na dopravní opatření týkající se Plzeňských ohýnků. Dne
15. září od 16.00 do 23.00 hodin a dne 16. září od 15.00 do 23.00 hodin
bude úplně UZAVŘENA Klatovská třída od křižovatky pod Tyršovým
sadem směr od Litic na konečnou tramvaje č. 4 na Borech. Povolen průjezd
je pouze pro MHD, ČSAD, HZS, ZZSPK a vozidel s povolením vjezdu.
Plánky uzavírek naleznete na facebooku k události Plzeňské ohýnky.


