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Vážení občané,
čas je neúprosný, a tak už se
nám opět přiblížil nejen konec
prázdnin, ale také konec dalšího
volebního období. Právě vy
máte ve svých rukou moc ovliv
nit to, jak se vám bude žít ve tře
tím plzeňském obvodu další
čtyři roky. Proto vás žádám,
abyste v říjnu k volebním
urnám přišli, a volili.

Než však na volby dojde, rád
bych vás ještě pozval na tra
diční akce v našem obvodu. Již
čtrnáctý rok zazní v Borském
parku na první školní den První
zvonění – odpoledne plné
hudby a zábavy pro naše nej
menší, i ty starší ratolesti.
A v druhé polovině září vás
zveme na oblíbené souboje
ohňostrojů na břehu Borské
přehrady.

Doufám, že jste si léto užili
a přeji vám stejně pohodový
podzim.

Radislav Neubauer,
starosta MO Plzeň 3
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Poslední den tradičních Slavností
svobody navštívili váleční vete-
ráni George Thompson, Earl
Ingram a James Duncan také
Úřad městského obvodu Plzeň 3,
kam je, jako každý rok, pozvalo
vedení centrálního obvodu – sta-
rosta Radislav Neubauer a místo-
starostové Radoslav Škarda
a David Procházka. Oproti minu-
lému roku, kdy setkání provázel
déšť, bylo hezké slunečné počasí,
které jen umocnilo krásnou
a velice přátelskou atmosféru.

„Jsme rádi, že se s Vámi můžeme
opět setkat, protože jako Plzeňané
stále cítíme velkou vděčnost a cho-
váme vás v úctě. Jsme šťastni, že se
opět shledáváme s bojovníky, které
do našeho města přivedl legendární
velitel generál George Smith Pat-
ton,“ pronesl úvodem starosta
obvodu Radislav Neubauer, který
spolu s vedením plzeňského cen
trálního obvodu pozval americké
hosty do Horníčkovy zahrady ke
stromu, který zde společnými sila

mi zasadili před čtyřmi lety. Zde na
ně čekalo milé překvapení.
„Přemýšleli jsme, jakým vhodným
způsobem uctít všechny válečné
americké veterány, kteří přinesli
tolik očekávanou svobodu do
našich domovů. Nakonec vznikl
nápad nechat postavit menší
pomník podobný památníku Díky
Ameriko!, a jako materiál využít

žulu z původních pylonů," infor
muje David Procházka, místosta
rosta plzeňského centrálního
obvodu.
Během odpoledne pak nastal další
významný okamžik, kdy vedení
obvodu předalo veteránům sym
bolickou miniaturu pylonu Díky
Ameriko!, rovněž vyrobenou ze
žuly z původních pylonů. Za pří 
tomné veterány s dojetím v hlase
promluvil George Thompson, který
v závěru svého poděkování řekl:
„Budeme je ochraňovat do konce
svých životů…“
Vedení obvodu ocenilo miniaturou
pylonu i práci patronky veteránů
Patricie Kraftové, která se již dva
cet let pečlivě stará o americké
pamětníky a jejich rodiny během
pobytu v Plzni.
„Pevně doufáme, že se zase za rok
uvidíme. Jsme hrdi, že nás veteráni
navštěvují, a nikdy nezapomeneme
na to, co pro nás za cenu nasazení
vlastních životů udělali,“ řekl
Radoslav Škarda, I. místostarosta
MO Plzeň 3.

Američtí veteráni mají svůj památník
v Horníčkově zahradě
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Noví držitelé
plakety Bohumila

Kulhánka
Stejně jako v minulých letech,
byly také letos na akci Nebe plné
padáků oceněny osobnosti, které
svým počinem zasáhly do dění
v Plzni, či svými úspěchy Plzeň
reprezentovaly ve světě.
Plaketu Bohumila Kulhánka získala
z rukou místostarosty obvodu Davi
da Procházky strážnice Šárka Timo
fejová za nadstandardní činnost při
začlenění osoby bez domova zpět
do normálního života, azásah proti
útočícímu psu, který napadal oby
vatele sídliště a jejich psy. 
Dalším oceněným byl strážník
Tomáš Petřík za dlouholetou čin
nost u Městské policie Plzeň a za
organizaci a řízení řady mimořád
ných bezpečnostních opatření
k hokejovým a fotbalovým utká
ním, jakož i dalším sportovním
akulturním akcím vobvodu Plzeň
Bory.
Plaketu Bohumila Kulhánka získala
i mladá nadějná atletka AK Škoda
Plzeň Kateřina Skypalová, která
dosáhla ve své disciplíně hodu kla
divem obrovských úspěchů. Jenom
v roce 2017 vyhrála ME juniorů,
MČR mužů a žen do 22 let, MČR
mužů ažen, MČR juniorů, juniorek,
dorostenců a dorostenek a Mezi
státní utkání ČR, Maďarsko, Slo
vensko, Slovinsko. 
Ocenění převzala také Kamila
Borovská, která se svým plzeňským
stepařským studiem a osmnácti
člennou formací Adults II tvořící
ženy i muži od 30 let přivezla
z mistrovství Evropy Tap Dance
v rámci IDO zlatou medaili.

Posledním oceněným byl Miloslav
Kepka, ředitel Regionálního tech
nologického institutu na Fakultě
strojní ZČU. Docent Kepka se dlou
hodobě věnuje výzkumu a vývoji
v oboru silničních a kolejových
vozidel av této oblasti patří kuzná
vaným odborníkům. 

céřované schránky s klíčky pro
úschovu osobních věcí,“ dodává
starosta Neubauer.
Městský obvod Plzeň 3 ale připravil
i další vylepšení oblíbeného rela
xačního místa.
„Kolem koupacího jezírka jsme
nechali položit nový travnatý kobe-
rec a především umístili nové hygie-
nické zázemí, kde sportovci najdou
toalety, šatny a sprchy,“ vypočítává
Radoslav Škarda, I. místostarosta
MO Plzeň 3. „Klíče budou k dispo-
zici hned uparkoviště nebo upoklad-
ny,“ upřesňuje Radoslav Škarda.
Samozřejmostí je pravidelná výměna
písku na beach volejbalovém hřišti
a také rezervační systém sportovišť,
který běží už pátým rokem. Návštěv
níci mají online přehled, zda je v jimi
zvolený termín určité hřiště volné
nebo už obsazené. Přímý odkaz na
rezervace, ale také kalendář akcí,
fotogalerie a další zajímavosti, naj
dou zájemci na oficiálních stránkách
areálu – www.skodaland.eu.

Sedm let uběhlo od otevření mul-
tifunkčního areálu Škodaland na
břehu přehrady České údolí. Za
tu dobu si do areálu našly cestu
tisíce lidí a vedení obvodu jej
neustále zvelebuje. Kromě již
standardních věcí jako je restau-
race, půjčovna sportovních
potřeb a minigolfu, kamerového
systému, Wi-Fi připojení, dětské-
ho a senior koutku a samozřejmě

koupacího jezírka, přichází obvod
s dalšími novinkami.

„Snažíme se vycházet vstříc obča-
nům, chceme, aby se ve Škodalan-
du cítili dobře a zároveň
bezpečně,“ říká starosta centrál-
ního obvodu Radislav Neubauer.
„Rozšířili jsme odpočinkovou plo-
chu kolem jezírka a u in-line dráhy
jsou pro sportovce připravené pan-

AKTUALITY

Koupací jezírko ve Škodalandu osvěžuje
Plzeňany už sedm let

Plzeň finišuje s přípravou budování
tramvajové trati na Borská pole
Na významný dopravní projekt,
který pomůže řešit dopravní
situaci v expandující lokalitě
Borská pole, uvolní nyní 148
milionů korun ze svého fondu
pro kofinancování dotovaných
projektů, aby se mohlo začít
s realizací. Samotné spuštění
projektu za zhruba půl miliardy
korun odstartuje v průběhu čer-

vence předáním staveniště. Uvol-
nění peněz a jejich převod do
rozpočtu městského odboru
investic, jenž bude mít projekt
na starost, schválili zastupitelé.
„Na akci se nám podařilo získat
dotace z Operačního programu
Doprava ITI a z Integrovaného
regionálního operačního progra-
mu. Než dojde k faktickému získání

evropských prostředků, tak již je
ale třeba zahájit samotnou stavbu,
aby se stihl časový plán, proto
zastupitelé rozhodli o uvolnění blo-
kovaných peněz z fondu,“ vysvětlil
ekonomický náměstek Pavel
Kotas.
Aktuálně probíhá druhé kolo sou
těže na zhotovitele. Cena by nemě
la přesáhnout částku přibližně
660 milionů korun včetně DPH,
tedy konkrétně 597 milionů korun
včetně DPH za tramvajovou trať
a 63 milionů korun včetně DPH za
přestupní uzel.
Projektem nazvaným Prodloužení
tramvajové tratě na Borská pole –
část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířo
va – Dobřanská se radnice snaží
vyřešit nevyhovující situaci, kdy
výrazně expandující lokalitu Bor
ská pole obsluhují pouze autobusy
a jedna linka trolejbusu. Po vybu
dování tratě nebudou muset lidé
přestupovat při cestách z centra
k univerzitě, odpadne nárazové
přetížení autobusů a vytvoří se
podmínky pro vybudování chybě
jícího záchytného parkoviště.
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Kontrola odhalila tři tisíce
černých pasažérů
Od poloviny května do konce
června v městské veřejné dopra-
vě v Plzni kontrolovaly cestující
speciální smíšené hlídky revizo-
rů Plzeňských městských
dopravních podniků (PMDP)
a strážníků Městské policie
Plzeň. Během šesti týdnů prově-
řily téměř 30 tisíc cestujících,
přičemž z toho více než tři tisíce
neplatících pasažérů bylo vylou-
čeno, respektive nepřipuštěno
k přepravě.

Smíšené hlídky pracovaly v pře
dem vytipovaných oblastech, kde
se pohybuje velké množství ces
tujících jezdících pravidelně
načerno. Jejich úkolem bylo zajis
tit, aby do vozů PMDP nastoupili
pouze pasažéři, kteří měli v úmys
lu cestovat s platným jízdním

dokladem. Přistižení černí pasažéři
byli ve většině případů pouze
napomenuti a vyloučeni z vozu,
v odůvodněných případech však
revizoři přistoupili i k udělení
pokuty.
„Vzhledem k tomu, že v našich
vozech jezdí mnoho recidivujících
černých pasažérů, kteří nemají
v úmyslu své závazky uhradit a kte-
ří jsou exekučně téměř nepostiži-
telní, rozhodli jsme se ve
spolupráci s městskou policií těmto
osobám cestování co nejvíce zne-
příjemnit,“ uvedl Jan Schejbal,
vedoucí odboru příjmy z dopravy
PMDP. „Spolupráce s městskou
policií probíhala bezchybně a cel-
kově máme na pilotní provoz pře-
vážně pozitivní ohlasy, a to ze
strany cestujících i našich řidičů,“
dodal.

Obvod chce dobrovolným hasičům ze
Skvrňan zrekonstruovat a rozšířit zbrojnici
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Skvrňany je jednou
z nejaktivnějších plzeňských
 jednotek, a její početní stav se
pohybuje kolem 20 členů. Dlou-
hodobým využíváním a přetěžo-
váním stávajících prostor,
dochází ke snižování životnosti
budovy.
„Za dlouhá léta činnosti této jed-
notky dobrovolných hasičů se
výrazně navýšil stav mobilní
a pomocné techniky, stejně tak
došlo k navýšení dalších věcných
prostředků, které s ohledem na
jejich pořizovací hodnotu již není
možno skladovat mimo budovu,“
informuje David Procházka, místo
starosta MO Plzeň 3.
V první etapě rekonstrukce by měl
být objekt modernizován z hlediska
technického vybavení budovy.
Vzniknout by mělo jedno garážové
stání, dílny a čisticí místnosti.

„Chtěli bychom využít dotační
program uplatněním žádosti
o dotaci z Ministerstva vnitra ČR
a Plzeňského kraje, kde je možnost
získat až 7,5 milionu korun. Ostat-
ní náklady chceme financovat
z vlastních  zdrojů, tedy z rozpočtu
Městského obvodu Plzeň 3,“
doplňuje I. místostarosta Radoslav
Škarda. 
Ve druhé etapě by pak mohlo dojít
k nástavbě druhého patra, čímž by
vzniklo odpovídající sociální zaří
zení a zázemí pro ošetřování
výzbroje.
„Všichni doufáme, že naše žádosti
o dotace budou uspokojeny,
a s využitím finančních prostředků
našeho obvodu se nám povede zlep-
šit funkčnost objektu pro zásah
a zlepšení podmínek pro sbor dob-
rovolných hasičů,“ řekl Radislav
Neubauer, starosta plzeňského cen
trálního obvodu.

V blízkosti přehrady České údolí se likvidovala černá skládka
Akce zaměřená na úklid místa,
které bylo poznamenáno dlouho-
dobým pobytem osob bez domo-
va, proběhla tento týden ve
stanovém městečku v těsné blíz-
kosti přehradní nádrže České
údolí. Do akce, kterou koordino-
val Odbor bezpečnosti, prevence
kriminality a krizového řízení
MMP, se zapojila i Městská policie
Plzeň, městská společnost Čistá
Plzeň a Městský obvod Plzeň 3.

Likvidace skládky proběhla během
několika dnů v lesním porostu pod

ulicí Dobřanská a železniční tratí
ČD Plzeň–Klatovy.
„Za pomoci pracovníků veřejné
služby a veřejně prospěšných prací
a pod dohledem Městské policie
Plzeň se uklízelo místo, které hyz-
dilo okolní prostředí a představo-
valo i určité zdravotní riziko,
čemuž obsah skládky a zápach zce-
la nasvědčoval,“ informuje David
Procházka, místostarosta MO
Plzeň 3.

Do připravených kontejnerů měst
ské společnosti Čistá Plzeň byly
v igelitových pytlích naloženy plas
tové odpady, papírové krabice, tle
jící zbytky jídla, špinavé deky,
spacáky, aj.
„V monitorování postižených míst
a jejich likvidaci budeme pokračo-
vat a to zejména ve spolupráci
s Městskou policií Plzeň,“ dodal
Radislav Neubauer, starosta plzeň
ského centrálního obvodu.

V prostoru stávajícího parkoviště
a v části bývalého hřiště před byto-
vými domy Vojanova 9–15 ve
Skvrňanech vybudoval plzeňský

centrální obvod nové parkoviště,
které je samozřejmě doplněno
vyhrazeným stáním pro vozidla pře-
pravující těžce pohybově postižené.

V zadních Skvrňanech se lépe parkuje
Užívání nového parkoviště slavnost
ně zahájili starosta Radislav
Neubauer, I. místostarosta Radoslav
Škarda a místostarosta David Pro
cházka
„Celkový počet parkovacích míst
pro osobní automobily je sedmde-
sát dva,“ informuje Radislav
Neubauer, starosta Městského
obvodu Plzeň 3. „V místě parko-
viště vznikly nové chodníky a plo-
cha pro stání nádob na komunální
odpad. Při té příležitosti jsme
nechali před obytnými domy pro-
vést výměnu povrchů chodníků a při
východní straně parkoviště zřídit
pískoviště,“ vypočítává starosta
Neubauer.

Kolem nového parkoviště byly pro
vedeny sadovnické úpravy, a to
výsadbou stromů a vytvořením
vegetačního doprovodu ve formě
jednoduchých vegetačních ploch
a skupin keřů. Tímto byly nahrazeny
odstraněné náletové dřeviny, zasa
hující do prostoru výstavby nového
parkoviště. Parkovací stání jsou pro
vedena z vegetačních tvárnic.
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Informace k nadcházejícím volbám do zastupitelstev obcí
Rozhodnutím prezidenta republi-
ky uveřejněným ve Sbírce zákonů
pod č. 85/2018 Sb., byly dne 31. 5.
2018 vyhlášeny volby do zastupi-
telstev obcí a stanoveny dny jejich
konání na pátek 5. října 2018
v době od 14.00 hod do 22.00 hod
a sobotu 6. října 2018 v době od
8.00 hod do 14.00 hod. 
Právo volit do zastupitelstva obce,
města nebo hlavního města Prahy má
občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky,
který alespoň v den voleb, a konají
li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci, městě nebo
v hlavním městě Praze přihlášen
ktrvalému pobytu, astátní občan jiné
ho státu, který v den voleb, a konají
li se volby ve dvou dnech, druhý den
voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je
v den voleb v této obci, městě nebo
hlavním městě Praze přihlášen k trva
lému pobytu a jemuž právo volit při
znává mezinárodní úmluva, kterou
je Česká republika vázána akterá byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv, (dále jen „volič“); do zastupi
telstva městského obvodu nebo měst
ské části města se zvláštním
postavením (dále jen „územně čle

něné statutární město“) anebo měst
ské části hlavního města Prahy má
právo volit ten volič, který je v den
voleb přihlášen k trvalému pobytu
vtomto městském obvodu nebo měst
ské části. Pro volby do zastupitelstev
obcí se tedy voličský průkaz nevy-
dává.
V současné době mohou volit a být
voleni ve volbách do zastupitelstev
obcí na území České republiky (ČR)
i cizinci, kteří jsou státními občany
jiných členských států EU. Právo volit
mohou občané jiných členských států
EU při volbách do zastupitelstev obcí
na území ČR realizovat pouze tehdy,
pokud jsou u místně příslušného
obecního úřadu zapsáni v dodatku
stálého seznamu voličů. Zápis do
dodatku stálého seznamu voličů může
obecní úřad na základě žádosti občana
jiného členského státu EU provést
kdykoli do uzavření dodatku, ke kte
rému dochází 2 dny přede dnem voleb
(tj. 3. 10. 2018) v16.00 hodin, pokud
splňuje všechny stanovené podmínky
pro tento zápis, a to státní občanství
jiného členského státu EU, dosažení
věku 18 let (do dodatku stálého sezna
mu voličů je možné zapsat i voliče,
který v době podání žádosti ještě
nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne

tohoto věku nejpozději ve druhý den
voleb) a povolení k trvalému pobytu
nebo přechodný pobyt na území ČR
s platným dokladem prokazujícím
oprávněnost pobytu na území ČR.
Pro zápis do dodatku stálého seznamu
voličů nepostačuje, máli občan jiné
ho členského státu EU pouze hlášené
místo pobytu podle ustanovení § 93
odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České
republiky aozměně některých záko
nů, které je vyznačeno buď razítkem
do cestovního pasu, nebo razítkem
na hraniční průvodku. Občan jiného
členského státu EU, který o zápis do
dodatku již jednou požádal pro někte
ré předchozí volby do zastupitelstev
obcí, v něm zůstává zapsán, aniž by
musel svoji žádost pro každé volby
opakovat. Další informace naleznete
na adrese https://umo3.plzen.eu/urad
asamosprava/komunalnivolby/.
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 okrs
ková komise zřízena. V tomto případě
je možno požádat, a to na telefonu
378 036 546 nebo 378 036 458, aby
se členové okrskové volební komise

dostavili ve dnech voleb spřenosnou
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 kontaktujte
Mgr.Krýdovou na tel. č.378 036 546
nebo na emailu: krydova@plzen.eu,
popř. se dostavte osobně do kanceláře
č. 5 v přízemí budovy ÚMO Plzeň 3,
sady Pětatřicátníků 7–9, Plzeň.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Informace k podání námětů na změnu územního plánu
Zastupitelstvo města Plzně dne 21. 6. 2018 Usnesením č. 309 schválilo zahájení pořizování Změny č. 1
Územního plánu Plzeň zkráceným postupem podle § 55a a § 55b stavebního zákona.
Městské obvody, organizace a veřejnost mají možnost podat náměty na Změnu č. 1 Územního plánu Plzeň
do 30. 9. 2018 na podatelnu Odboru stavebně správního MMP, Škroupova 4, 301 00 Plzeň.
Formulář k podání námětu na změnu Územního plánu Plzeň, Územní plán Plzeň a odkaz na samostatné inter
netové stránky projektanta (=zpracovatele) Územního plánu Plzeň – Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně
najdete na stránkách www.plzen3.eu.

Snoubenci si mohou nově rezervovat termín sňatku také online
Úřad městského obvodu Plzeň 3
se dlouhodobě snaží občanům
vycházet vstříc a zjednodušuje
úřední procesy při podávání nej-
různějších žádostí. Začátkem
letošního roku například město
Plzeň podnikatelům zjednodušilo
proces povolení pro umístění
předzahrádky. Nyní se novinka
dotkne oddělení matriky a výraz-
ně pomůže snoubencům.
„1. června jsme na našich stránkách
spustili online rezervační systém pro
uzavření manželství. Občané tak
vidí, zda je jimi zvolený termín pro
obřad volný, nebo zda musí volit
jiný. Během několika málo kroků si
mohou termín zarezervovat, a to jak
na radnici, tak i mimo stanovené

místo,“ říká starosta obvodu Radi
slav Neubauer.
Vedení úřadu i pracovníci oddělení
matriky věří, že systém výrazně
pomůže snoubencům při rezervaci
termínů sňatku. Celý online proces
je přitom velice jednoduchý.
Pokud chtějí snoubenci uzavřít man
želství na území města Plzně, musejí
nejprve kontaktovat matriku ÚMO
Plzeň 3, která je společná pro celé
město Plzeň. Termín sňatku si
mohou zamluvit telefonicky na tel.
čísle 378 036 538, osobně na oddě
lení matriky oddací nebo právě on
line. Teprve po schválení termínu
matrikářkou si snoubenci zajišťují
ostatní organizační a společenské
záležitosti.

„Na plzeňské radnici jsou stanoveny
oddací dny soboty a neděle mimo
svátky, obřady v ostatních dnech
zajišťujeme pouze po předchozí
domluvě s matrikou. Svatební obřa-
dy nelze uskutečnit v pondělí, ve stře-
du a ve svátek. Manželství mimo
stanovené místo a dobu lze uzavřít
pouze v případě, kdy toto bude orga-
nizačně a technicky možné,“doplňu
je Jitka Kunstová, pověřená vedoucí
odd. matriky ÚMO Plzeň 3.
Termíny se zamlouvají vždy od
1. 1. na období červenec až prosinec,
a od 1. 9. na období leden až červen.
Snoubenci předloží potřebné dokla
dy a vyplněné tiskopisy nejlépe 30
dní, nejpozději však 14 dní před ter
mínem sňatku.

Od prvního září
budou děti

v plzeňské MHD
jezdit bezplatně

Radní města Plzně schválili úpra
vy jízdného v plzeňské MHD. Od
prvního září 2018 budou jezdit děti
od 6 do 15 let bezplatně za pod
mínky, že budou mít tento nárok
aktivován na Plzeňské kartě. Další
změnou, která je vstřícným kro
kem rady města vůči mladým rodi
nám, je rozhodnutí, že osoby na
mateřské či rodičovské dovolené
zaplatí od 1. září pouze padesát
procent z plnocenné předplacené
jízdenky. Plzeňským městským
dopravním podnikům tak odpadne
řada problémů, které byly spojeny
s řešením jízd načerno v případě
nezletilých cestujících. Pokud
nebudou mít děti nárok aktivován
na Plzeňské kartě, budou jako
dosud platit poloviční jízdné. 
Dětem, které 1. září nastupují do
prvních tříd plzeňských základ
ních škol, vydávají PMDP Plzeň
skou kartu zdarma, pokud o ni
rodiče prvňáčka požádají. „V pří-
padě vydání karty po 1. červenci
2018 na ni již bude aktivován
nárok na bezplatnou jízdu. Pokud
si svoji kartu vyzvedli před tímto
datem, musejí navštívit přepážku
PMDP a nárok si aktivovat,“
uvedl Radomír Kozler, ředitel úse
ku Plzeňská karta PMDP.
Cestující, kteří jsou na mateřské
či rodičovské dovolené, budou mít
od září předplatnou jízdenku
o polovinu levnější. Doposud
mohly tyto osoby jet jako dopro
vod svého dítěte do 6 let jeho věku
za poloviční jednotlivou jízdenku.
Od září si budou moci koupit zlev
něné předplatné jízdné, které bude
nahráno na Plzeňskou kartu. 
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Plzeň je připravena na vyřizování agendy řidičských
průkazů podle nových pravidel
Odbor registru vozidel a řidičů
Magistrátu města Plzně se připra-
vil stavebními úpravami, technic-
kým vybavením i školením
úředníků na změnu v agendě
řidičských průkazů platnou od 1.
července. Nově bude možné řidič-
ské průkazy vyřídit na kterémko-
liv úřadu obce s rozšířenou
působností, a ne jako dosud jen
v místě trvalého bydliště. Navíc
už nemusí žadatel k žádosti při-
kládat papírovou fotografii – digi-
tální snímek i podpis si vyřídí
rovnou na přepážce. 
„Dosavadní prostory na adrese
Koterovská 162 jsme přebudovali
tak, abychom vytvořili sedm oddě-
lených pracovišť pro vyřizování
agendy řidičských průkazů. Boxy
jsou vybaveny kamerami, kterými
pracovník žadatele vyfotí na průkaz,
a také tablety pro pořízení digitali-
zovaného podpisu. Kamery i tablety
nám dodal Státní podnik Cendis,“
uvedl vedoucí odboru registru vozi
del a řidičů Jiří Marek. 
Náměstek plzeňského primátora
Petr Náhlík, v jehož kompetenci je
oblast dopravy a životního prostředí,

odhaduje, že se počet zájemců
o vyřízení řidičského průkazu
v Plzni zvýší o 10 až 15 procent.
„Pravděpodobně půjde zejména
o občany dojíždějící do města za
prací či studiem, pro něž bude
pohodlnější vyřídit si tuto agendu
v Plzni než v místě trvalého bydliš-
tě,“ řekl. 
Registr řidičů v Plzni odbaví týdně
zhruba 1500 lidí. Jiří Marek před
pokládá, že i zvýšený nápor zvlád
nou úředníci ve stejném obsazení
jako dosud. Počítá se ale i s alterna
tivou, že v případě velkého zájmu
klientů bude nutné počet pracovníků
navýšit.    
„Technicky jsou pracoviště obcí
s rozšířenou působností připravena,
nové systémy se důkladně testují už
od začátku června, aby bylo vše
funkční a v pořádku. Pracovníky
obcí z celé země jsme důkladně pro-
školili, abychom jim celý systém
předvedli a odpověděli na otázky
z praxe,“ uvedl Jan Paroubek, ředitel
Divize dopravních aplikací a tech
nologií státního podniku Cendis.
Podle něj nebylo nutné pořizovat
nový informační systém, ale došlo

Podrobnosti mohou lidé najít
na webových stránkách města Plzně zde: 

https://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/

k aktualizaci stávajícího Centrálního
registru řidičů a k úpravám systému
digitálního tachografu.
Podle nového opatření tedy platí, že
žadatelé si nově na nejbližším úřadě
vyřídí vydání nového řidičského
průkazu po úspěšné zkoušce v auto
škole, a to i v případě dalších rozší
ření oprávnění, výměnu starého
nebo neplatného průkazu za nový,
vydání paměťové karty řidiče do
digitálního tachografu i mezinárodní
řidičský průkaz. Nikdo už nebude
muset kvůli těmto změnám cestovat
do místa trvalého bydliště jako
dosud. Při podání žádosti o vydání
dokladu nebo při jeho výměně už
žadatel nebude předkládat papíro
vou fotografii. Jedinou výjimkou,
kdy je zatím stále třeba papírová
fotografie, je žádost o mezinárodní
řidičský průkaz, jehož podoba je
přesně stanovena mezinárodními
dohodami. 

Skončí také povinnost měnit doklad
při změně bydliště. Zároveň se změ
ní správní poplatky za řidičský prů
kaz. Poplatek za vydání nového
průkazu se zvyšuje z původních 50
na 200 korun. Zvýší se také poplatek
za zrychlené vydání průkazu do pěti
pracovních dní z 500 korun na 700
korun. Výměna dokladu, kterému
končí platnost, bude i nadále zdar
ma. 
Stále platí, že řidiči motocyklů,
osobních vozidel a další mění řidič
ské průkazy po deseti letech. Řidiči,
kteří mají oprávnění řídit i nákladní
auta a autobusy, si musejí vyměnit
průkazy každých pět let. Standard
ně se nový řidičský průkaz vydává
do 20 dní od podání žádosti. Pokud
ale z nějakého důvodu potřebuje
žadatel řidičský průkaz rychleji, lze
požádat o zrychlené vydání do pěti
pracovních dní, které je ovšem
dražší.
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INFORMACE PRO SENIORY

Spolupráce centrálního obvodu
a Střední školy informatiky
a finančních služeb v Plzni trvá
od podzimu 2012. Od té doby díky
výborné kooperaci z výuky počí-
tačových kurzů vyšly stovky spo-
kojených absolventů, a někteří
z nich dokonce pokračovali v dal-
ších úrovních.
Senioři absolvují kurzy na moder
ních počítačích přímo v budově
střední školy na Borech, a to kon
krétně v těchto úrovních:
• začátečníci: kurz určený úplným

laikům, výuka začíná rozpozná
ním ovládacích prvků PC a jejich
manipulací, naprosté základy prá
ce se soubory, internet atd.

• mírně pokročilí: kurz určený uži
vatelům PC se základními doved
nostmi

• středně pokročilí: kurz určený
aktivnějším uživatelům PC, kteří
chtějí rozšířit své běžné znalosti

• úprava digitálních fotografií
(začátečníci): práce s fotografie
mi, přenos do PC, jejich úprava
atd. (pro přihlášení do tohoto kur
zu je nutná alespoň začátečnická
znalost užívání PC)

• úprava digitálních fotografií
(pokročilí): navazuje na kurz
úpravy digitálních fotografií pro
začátečníky

• práce s tabulkami: výuka v pro
gramu Excel (pro přihlášení do
tohoto kurzu je nutná alespoň
začátečnická znalost užívání PC)

• multimédia a práce s chytrými
telefony či tablety: první polovinu
kurzu se účastníci zaměří na práci
na počítači, konkrétně stahování
a přenos dat; druhá polovina kurzu
je věnována vybraným aplikacím
a práci s dotykovými telefony
nebo tablety (účastníci tohoto kur
zu musejí mít minimálně mírně
pokročilé znalosti užívání PC!!;
tablety a chytré telefony si účast
níci přinesou vlastní)

Kurzy se budou konat zhruba na pře
lomu měsíce září a října, výuka je
vždy ve všední den odpoledne podle
zvolené úrovně. Cena za pět lekcí
(15 vyučovacích hodin) je nově 800
Kč, senioři s trvalým bydlištěm na
území MO Plzeň 3 hradí pouze polo
vinu, zbytek jim doplácí úřad.
Zájemci s trvalým bydlištěm na úze
mí centrálního obvodu se mohou
hlásit u pí Bauerové na telefonu
378 036 496.
Zájemci s bydlištěm mimo centrální
obvod, případně i mimo Plzeň,
mohou kontaktovat paní Šmejkalo
vou (SŠIFS) na tel.: 377 477 507.
Ti však musejí uhradit plnou cenu
kurzovného.

Jiří Bezděk byl jmenován
univerzitním profesorem
Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk,
Ph.D., který již řadu let žije
v plzeňském obvodu Plzeň 3, patří
k významným osobnostem kraj-
ské metropole. Je úspěšným
hudebním skladatelem, uznáva-
ným pedagogem a publicistou. 

Hudbě, které se věnuje již od svých
sedmi let, zasvětil celý život. Po
studiu hry na akordeon na plzeňské
konzervatoři, následně na pražské
HAMU úspěšně absolvoval součas
ně dva obory – Skladbu a Hudební
teorii.
Dlouhá léta působí na Katedře
hudební kultury Fakulty pedagogic
ké Západočeské univerzity v Plzni
a jako vedoucí skladatelského oddě
lení na plzeňské konzervatoři. Od
roku 2017 na Hudební a taneční
fakultě Akademie múzických umění
v Praze zastává post vedoucího
katedry.
Dne 14. června 2018 byl pro obor

Hudební umění se zaměřením
Hudební teorie, jmenován preziden
tem republiky, vysokoškolským
profesorem. 
Jiří Bezděk se stal v oblasti hudby
v dějinách plzeňského vysokého
školství historicky prvním univer
zitním profesorem.

Text a foto Eva Hubatová

Plzeň chystá revoluci ve stravování
seniorů, plánuje vybudovat
centrální vývařovnu
Plzeň chce vybudovat centrální
vývařovnu, jež zajistí přípravu
a rozvoz jídel až pro 2000 lidí,
zejména z řad seniorů. Teplá,
zchlazená i zmražená jídla včet-
ně dietních budou určena pro
uživatele terénních, ambulant-
ních a pobytových sociálních slu-
žeb, které poskytuje Městský
ústav sociálních služeb města
Plzně (MÚSS), ale i pro „cizí
strávníky“. Vývařovna by měla
vzniknout jako novostavba na
městském pozemku v locho-
tínském areálu Domova se
zvláštním režimem Čtyřlístek
v Kotíkovské ulici. Odhadované
náklady jsou kolem 70 milionů
korun, hotová je již studie pro-
jektu.
„V podstatě jde o velkou revoluci
v oblasti stravování seniorů na úze-
mí našeho města. Vývařovnu chce-
me využít jako velkokapacitní
zařízení, jež připraví nejen jídlo
pro klienty městského ústavu, ale
také pro osamělé seniory, kteří sice
žijí ve svých domovech, ale nejsou
si již schopni vařit. V jednotlivých

městských obvodech by měly
v budoucnu vzniknout výdejny
jídel,“ přiblížil primátor města
Martin Zrzavecký. Plzeň projek
tem reaguje na fakt, že podle demo
grafických studií je nejrychleji
stárnoucím městem v republice,
což zároveň zvyšuje počet jeho
obyvatel ve věku nad 65 let, kteří
se stávají méně soběstační, a zesi
lují poptávku po sociálních služ
bách.
Přesné náklady určí až zpracovaná
projektová dokumentace. Hotová
je zatím studie, kterou si městský
ústav zaplatil ze svého rozpočtu.

Přihlaste se do nové sezony PC
kurzů pro seniory – podzim 2018!

Právní poradna pro seniory
Právní poradna je určena lidem starším padesáti let, kteří mají trvalé
bydliště na území třetího plzeňského obvodu. Právní poradenství se týká
občanského, rodinného, bytového a dědického práva. Poradna není zamě
řena na oblast trestněprávní či obchodněprávní. Právník neprovádí sepi
sování smluv ani zastupování před soudy.
Senioři, kteří by chtěli právní poradnu využít, se musejí objednat u paní
Olgy Sammerové na telefonním čísle 378 036 472. Zájemce sdělí úřednici
jméno, ročník narození, bydliště, telefonní číslo a ve zkratce právní problém, který chce řešit. Tyto informace
budou následně předány externí advokátní kanceláři.

Termíny pro rok 2018:

21. srpna • 11. a 25. září
9. a 23. října

13. a 27. listopadu 
18. prosince
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Okresní kolo „Dopravní soutěže mladých
cyklistů“ proběhlo na 33. ZŠ ve Skvrňanech

Děti z mateřských škol se vzdělávaly v dopravní výchově

V květnu se konalo pod záštitou sta
rosty MO Plzeň 3 Radislava Neubaue
ra v areálu 33. ZŠ ve Skvrňanech
okresní kolo „Dopravní soutěže mla
dých cyklistů“. Jednotlivými disciplí
nami byly test znalostí z pravidel
silničního provozu, jízda po dopravním
hřišti podle pravidel, jízda zručnosti
na kole, práce smapou azásady posky
tování první pomoci.
Cílem této soutěže je podnítit a zvy
šovat zájem žáků o dopravní výchovu

a ověřovat znalosti žáků – cyklistů,
jejich dovednosti v uplatňování pra
videl silničního provozu na pozemních
komunikacích, v technice jízdy aprvní
pomoci. Dohled nad soutěžícími
a jejich praktickými dovednostmi
zajišťovala Městská policie Plzeň
aPolicie ČR, které byly spolu sOdbo
rem školství, mládeže a tělovýchovy
MmP a Oblastním spolkem ČČK
Plzeňměsto a Rokycany spolupořa
datelem soutěže.

Sportmanie Plzeň 2018 startuje
v parku za OC Plaza 18. srpna
Park za OC Plzeň Plaza se stane
v srpnu na devět dní sportovním
centrem Plzně. Od 18. do 26. srpna
se zde uskuteční už potřetí Sport
manie. Stejně jako v předchozích
letech sportovní kluby města Plzně
a Plzeňského kraje poskytnou
dětem, mládeži i dospělým mož
nost vyzkoušet si na vlastní kůži
a pod odborným dohledem různé
druhy sportů, besedy se známými
sportovci a přednášky o zdravém
životním stylu.
V areálu bude vždy zhruba 20 spor
tovišť, která se každé tři dny vystří
dají. Celkem se tak představí
šedesát různých sportovních odvě
tví. Hrací karta pro děti bude ten
tokrát koncipována tak, že kdo
absolvuje Sportmanii jednou,
obdrží bronzovou medaili, kdo ale

obejde sportoviště po vystřídání
podruhé nebo pak dokonce potřetí,
získá medaili stříbrnou nebo zla
tou.
Areál za OC Plzeň Plaza bude pří
stupný od 18. do 26. srpna ve všed
ní dny vždy od 13 do 19 hodin,
o víkendech od 10 do 19 hodin.
Vstup bude stejně jako v uplynu
lých letech zdarma. 

Už čtvrtým rokem se v centrálním
obvodu uskutečnil bezpečnostně
vzdělávací projekt pro děti z mateř
ských škol. Cílem je naučit
předškoláky zábavnou formou nej
důležitější prvky z bezpečnosti
v dopravě – například, jak a kdy
správně přejít komunikaci nebo se
naučit telefonní čísla záchranných
složek.
Do programu dopravní výuky před
školních dětí, který ve spolupráci
s centrálním obvodem pořádá také
Městská policie Plzeň, Policie ČR
a organizace Besip, se zapojuje
všech 11 mateřských škol v třetím
plzeňském obvodu. 
Součástí výuky jsou přednášky od
výše uvedených složek, a následně
velké finále, kde si děti vyzkoušejí
v praxi na dopravním hřišti na 33. ZŠ
jízdu na koloběžkách, přecházení
komunikace podle semaforů
a správné rozhlížení před vstupem

do vozovky, ale třeba i základní
dopravní značky.
Po splnění úkolů pak každý malý
účastník dopravní výchovy obdržel
svůj vlastní řidičský průkaz, který
jim předali zástupci vedení obvodu
– starosta Radislav Neubauer
a místostarostové Radoslav Škarda
a David Procházka. 
„Bezpečnost dětí je pro nás dlouho-
době jedna zpriorit. Projekt dopravní
výchovy osobně považuji za jeden
z nejdůležitějších vzdělávacích pro-
gramů dětí předškolního věku
a doufám, že v něm budeme moci

inzerce

pokračovat i v budoucnu. I kdyby se
díky výuce zachránil jeden jediný lid-
ský život, má rozhodně smysl,“ říká
místostarosta Procházka a dodává:
„Kromě nových poznatků a zážitků
si děti díky tomuto projektu odnesly
ještě jednu zajímavou zkušenost –

zjistily, že policisté a strážníci nejsou
obávanou postavou představující jen
zákon a trest, jak jim někdy vštěpují
rodiče, ale že jsou to především lidé,
kteří jim mohou pomoci, poradit
a děti se na ně bez obav mohou v pří-
padě problému obrátit.“
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Střípky z TOTEMu.
Jaké bylo jaro v TOTEMu na Nové Hospodě? 

Mezigenerační a dobrovolnické cen
trum TOTEM Nová Hospoda má za
sebou spoustu zážitků a akcí.
Zaměstnanci i dobrovolníci TOTE
Mu se například aktivně zúčastnili
akcí TJ Sokol Nová Hospoda – Reje
čarodějnic a Dne dětí.  Maminky
i tatínkové mají za sebou historicky
první MamaCamp, kde si samy

maminky vytvořily program. Mezi
tím co tatínky zaměstnala péče
o děti, maminky se dozvěděly, co je
diastáza, ochutnaly zdravou Duca
novu pochoutku, získaly tipy, jak
mít čas, a na závěr jsme vedly dis
kuzi o propojení osobního a pracov
ního života. Při cestovatelském
promítání jsme virtuálně poznali
Perly Baltského moře a mnozí z nás
získali inspiraci, kam bude směrovat
jejich cesta letos v létě, například na
Rujanu či Usedom. V Mateřském
klubu jsme si hráli, povídali, tvořili,
vyráběli, ale také jsme se dozvěděli
něco více o Minizelenině a sami si
zasadili své první ochutnávky. 
Na den bezpečnosti nás navštívili
členové HZSPK nprap. Bc. Irena
Tatíčková a por. Mgr. Miroslav
Hampl. Prozradili nám nejen, co
obsahuje práce hasičů a jak pečují
o naši bezpečnost, ale také jsme zís
kali užitečné informace, jak chránit
sebe i svůj majetek. Milou pozor
ností byly dárečky získané za správ
ně zodpovězené odpovědi. Proběhlo

několik ukázkových hodin trénování
paměti. 
Na vzdělávací přednášce O krok
vpřed jsme se dozvěděli, že je kon
flikt kořením života. Do zajetí hed
vábí jsme se dostali díky kreativní
dílně, kde jsme si ozdobili hedvábné
šátky a šály. Tato akce zaujala jak
děti, tak dospělé.  Velice zajímavá
a přínosná byla beseda s názvem
„Když Anička stůně aneb První
pomoc pro všechny.“

Ajaký bude program na podzim?
Od září nás čekají pravidelné i jed
norázové akce, jako je například
Trénování paměti, Mateřský klub,
vzdělávací besedy O krok vpřed,
Cestovatelské promítání, TOTEMo
vý biják a mnoho dalších.
Více informací o nabízených akcích
se dozvíte na našich webových
stránkách www.totemplzen.cz,
www.facebook.com/TOTEMNova
Hospoda, ale především na TOTE
Movém povídání s Anitou
Kfellerovou.

inzerce

LÉTO
V PRAZDROJI

LETNÍ KONCERTY
(start: 19 hod,

nádvoří pivovaru)

15. 8. 2018
XCover, Extra Band revival

(středa)

23. 8. 2018
The Complication,
Minus 123 minut

30. 8. 2018
John Wolfhooker, The Switch

+ Létofest Region Talent

LETNÍ KINO
(start: 21.30 hod,

Zahradní pavilon Formanka)

17. 8. 2018
Hříšný tanec

24. 8. 2018
Prezident Blaník

31. 8. 2018
Velký Gatsby
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Jak jistě víte, 14
května 2018
začala oficiálně
pracovat Rada
seniorů města
Plzně (RSMP)
v nových prosto
rách na Americ
ké 29. Tyto pro

story jsou vybaveny zásluhou před
sedy RSMP pana Stanislava Tyšera,
místopředsedy RSMP pana Petra
Kastnera, a za pomoci sponzorů.
Díky tomu tak velmi dobře splňují
všechny požadavky na schůzovní
a kulturní akce RSMP. První z těchto
akcí se uskutečnila 20. června 2018.
Gastronomické odpoledne pro dva

cet pozvaných seniorek zahrnulo
ochutnávku pěti různých pokrmů,
připravených přímo před zraky
návštěvníků, což mělo obrovský
úspěch. Na další podobné akce se
můžete těšit již po prázdninách. Kro
mě toho od září 2018 bude opět ote
vřeno kontaktní centrum na
Americké 29 každé pondělí a středu

od 10 do 16 hodin. Zde najdou senio
ři a seniorky pomoc v oblasti veřejné
správy, právní poradnu a další
pomoc třeba při sepsání nějaké
žádosti. Myslím, že senioři se mají
nově kam obrátit, když mají nějaké
trápení, a to je dobře.

Petr Kastner
zastupitel MO Plzeň 3

Rada seniorů města Plzně pomáhá a baví naše starší spoluobčany

ZASTUPITELÉ

Dovolte mi malé
ohlédnutí za čin
ností KVPB.
Když jsme před
více než třemi
a půl lety nastou
pili do komise,
shodli jsme se se
všemi členy, že

budeme dělat vše pro to, abychom co
nejvíce dostáli jejímu názvu. Co se
týká jak bezpečnosti občanů, tak
i pořádku na obvodě, začali jsme vel
mi úzce spolupracovat s Městskou
policií Plzeň, apravidelně se setkávat
s veliteli všech služeben spadajících
do našeho obvodu, kterým nejen sdě

lujeme podněty občanů, jež se na nás
obracejí, ale zároveň nasloucháme
i jejich požadavkům. Uvědomili jsme
si, že pokud chceme od městské poli
cie kvalitní práci, musíme jim k tomu
také vytvořit potřebné podmínky.
Jsem proto rád, že se nám podařilo
zajistit finanční prostředky na zakou
pení jízdních kol, záchranářských
kufrů pro poskytování první pomoci,
alkohol testeru Dräger, apod. Podněty
občanů řešíme spolicií prakticky hned
po obdržení. Většinou se jedná ořeše
ní nepořádku avýskytu bezdomovců,
čistoty ulic, ale i doporučení míst na
instalaci kamerového systému, řešení
dopravní situace na obvodu, atd. 

Hned od začátku naší činnosti nám
bylo jasné, jak důležitá je též preven
ce negativních jevů ve společnosti.
V této problematice spolupracujeme
kromě policie s Odborem bezpeč
nosti a prevence kriminality Magi
strátu města Plzně, a zejména
neziskovými organizacemi věnují
cími se této problematice. I zde se
maximálně snažíme vytvořit pod
mínky pro tuto činnost. Komise se
každoročně důkladně věnuje rozdě
lování dotací z rozpočtu MO nezis
kovým organizacím na protidrogové
programy, prevenci kriminality, tes
tování na drogy, sociální služby, také
sboru dobrovolných hasičů ve Skvr

ňanech na preventivní činnost v ma
teřských školách atd.
Velice pozitivní je, že se na naši
komisi obrací stále více občanů, kte
rým není lhostejná situace na obvo
dě a snaží se ji i tímto zlepšovat.
Nás může zase těšit, že pomáháme
řešit jejich problémy a že si všichni
tak mohou ověřit, že naše činnost
má smysl. Pokud já mohu hodnotit
činnost KVPB, myslím si, že jsme
splnili většinu úkolů, které jsme si
zadali a po čtyřech letech se budeme
moci občanům směle podívat do
očí.

Radoslav Průcha,
zastupitel MO Plzeň 3

Pořádek a bezpečnost v centrálním obvodu – co jsme změnili?

Osadní výbor
Valcha je inicia
tivní a kontrolní
orgán zastupitel
stva obce nebo
části obce, v na
šem případě
městského obvo
du. Na Valše po

prvé zasedal 5. března 2015, a od té
doby se jeho pravidelná setkání konají
v budově TJ Sokol Valcha, K Zelené
louce 90. Termíny schůzí a usnesení
z jednání osadního výboru je možno
si přečíst na nástěnce zastávky MHD
„U Prodejny“ a nově na zastávce
„Severní“. Zpravidla se výbor schází
každou druhou středu v měsíci, vždy

od 17 hodin. Občané mají možnost
se dostavit na tato veřejná jednání,
kde mohou vznést návrhy či připo
mínky ke každodennímu dění na Val
še. Osadní výbor se všemi podněty
intenzivně zabývá a následně je řeší
ve spolupráci s Městským obvodem
Plzeň 3 a souvisejícími orgány státní
správy nebo např. s Městskou policií
Plzeň, SVSMP a jinými městskými
organizacemi.
Za dobu působení vůbec historicky
prvního osadního výboru na Valše
se nám podařilo ve spolupráci
s Městským obvodem Plzeň 3 usku
tečnit několik stěžejních projektů,
které přispěly ke zlepšení života
občanů Valchy. V první řadě jsme

mysleli na naše nejmenší občánky,
kterým jsme rozšířili a zabezpečili
dětské hřiště na Nové Valše. Rovněž
jsme se zasadili o vznik mateřské
školy Montessori, která bude
v objektu TJ Sokol Valcha. Obyva
telé Valchy a přilehlých obcí jistě
ocení rozšíření aposílení autobusové
linky č. 26, kterou na žádost osad
ního výboru dojednal městský obvod
s PMDP. V souvislosti se zvýšením
bezpečnosti občanů jsme zajistili
vybudování přechodu pro chodce na
zastávce MHD „U Prodejny“ a při
té příležitosti i upravili zeleň na
nepřehledných místech komunikací.
Na základě podnětů od občanů se
nám podařilo zajistit zvýšení počtu

svozů velkoobjemových a směsných
odpadů.
V současné době probíhají jednání
o rekonstrukci Dobřanské ulice včet
ně výstavby chodníků a nových
zastávek MHD. 
Osadní výbor funguje první volební
období, a podle mého názoru je jeho
činnost užitečná, a to zejména
k výsledkům, kterých se nám poda
řilo za tak krátkou dobu dosáhnout.
Jako stěžejní vidím vzájemnou spo
lupráci občanů Valchy a zástupců
výboru, kteří dokáží řešit jejich prob
lémy. Proto bych si přál, aby osadní
výbor fungoval i nadále anapomáhal
ke zkvalitnění života na Valše.
Jiří Sládek, předseda OV Valcha

Je za námi vidět kus práce, říká předseda OV Valcha

Koalice plní své
sliby a podporuje
rodiny s dětmi.
Stavíme nová
moderní hřiště
pro nejmenší
obyvatele naše
ho města. Skrze
dotační progra

my podporujeme volnočasové
sportování dětí a mládeže. V pří
padě zájmu rodičů dostávají
prvňáčci Plzeňskou kartu zdarma
při nástupu do školy. Postupně sni
žujeme cenu předplatného jízdného
pro rodiny.
Další snížení cen začne platit od 1.
září 2018. Od tohoto data budou

jezdit všechny děti do 15 let úplně
zdarma. Stačí si na své Plzeňské
kartě aktivovat slevu na přepážce
dopravního podniku. Postup je
stejný jako v případě seniorů nad
70 let, kteří také jezdí zdarma. 
Během přepravní kontroly se
musejí prokázat svou Plzeňskou
kartou. Případně její speciální

variací v podobě přívěsku na klíče,
který je pro menší děti vhodnější.
Plzeňští žáčci kartu využívají
v MHD, ale i jako průkaz do
knihovny nebo ve školní jídelně
(např. 2 ZŠ Schwarzova 20).

Ing. Stanislav Šec,
radní MO Plzeň 3 

Na cestující čekají od září další slevy v MHD
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Náš obvod
může být náleži
tě hrdý. Osm
náct stepařů
a stepařek
z plzeňského
Step by Step stu
dia, které sídlí
právě na třetím

městském obvodu v prostorách
DEPO2015, získalo v červnu za
choreografii Like You zlatou
medaili na mistrovství Evropy Tap
Dance ve věkové kategorii nad 30
let a na podzim tato formace bude
bojovat v Německu o titul mistrů
světa. Společně s nimi bude na
mistrovství světa reprezentovat
naše město teprve patnáctiletý
Matěj Borovský, který se svým
sólovým vystoupením obsadil
6. místo v kategorii dospělých. 
Neprofesionální stepařskou skupi
nu Step by step studio, které sdru
žuje školáky, studenty a dospělé
různých profesí, založila v říjnu
2010 Kamila Borovská. Sama
začala pořádat lekce stepu, vytvářet

nové choreografie, organizovat
vystoupení, soustředění a účastnit
se s členy studia stepařských sou
těží. V současné době ho navště
vuje na 150 stepařů všech
věkových kategorií. Od roku 2014
také její spolek K.R.O.K. pořádá
každým rokem v květnu stále
populárnější Plzeňský festival ste
pu s mezinárodní účastí. 
„Miluju tanec, hudbu, rytmus. To
vše mi dává právě step, v němž se
vše propojuje. Je to tak rozmanitý
styl, který mě oslovil natolik, že
jsem dostala chuť se o něho podělit
a sdílet s někým společnou radost,“
říká Kamila Borovská. Na jejím
přístupu je vidět, že když se něco
dělá s láskou a s nasazením, tak se
to zkrátka daří. Jsem proto moc
ráda, že náš obvod podporuje pro
jekty jako jsou Plzeňský festival
stepu a Kamilu Borovskou v červ
nu ocenil plaketou Bohumila Kul
hánka. Ta je každoročně udělována
osobnostem, které svým počinem
zasáhly do dění v Plzni, či svými
úspěchy Plzeň reprezentovaly ve

světě. Kamila Borovská to každo
denně dokazuje svým životním
přístupem. Ten nadchl stovky
malých i velkých Plzeňanů pro step
a díky ní je o nás slyšet nejen za
hranicemi našeho města, ale i ve

světě. Kamilo, ze srdce za to vše
děkuji a na podzim vám budu držet
palce.

Eva Šafránková
zastupitelka MO Plzeň 3

Kultuře se na Trojce daří. Plzeňští stepaři jsou mistry Evropy
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Už je to téměř
čtyři roky, kdy
naše hnutí Jiří
Strobach Náš
Starosta vyhrálo
komunální volby
v obvodu Plzeň 3.
Přesto, že jsme
nedostali mož

nost podílet se přímo na řízení obvo
du adokončit řadu projektů, považuji
uplynulé období za velice pozitivní.

Jako předseda Kontrolního výboru
jsem po celou dobu pracoval nejvíce
v terénu, mezi vámi občany. Určitě
je pro každého užitečné vyzkoušet
si politiku i z opozice. Je to poučné
a zároveň vám to ukáže řadu věcí
a souvislostí, které jsem někdy
z pozice starosty obvodu neviděl.
Těchto nových zkušeností bych rád
využil i v následujícím období.
Jasné je, že v opozici máte jen ome
zené možnosti věci významně ovliv

nit, ale přesto se nám povedlo řadě
občanů pomoci s řešením drobných
problémů. Díky nám například stále
existuje unikátní Trnkova kouzelná
zahrada v 55. MŠ v Mandlově ulici,
protože se nám podařilo zabrzdit
plán její likvidace. Jsem také rád, že
s definitivní platností došlo soudně
k očištění falešného nařčení našich
pracovnic, za jejichž prací jsem po
celou dobu stál. 
A byly to právě rozhovory s vámi

občany a podpora, kterou jste mi
vyjadřovali, co rozhodlo, že v pod
zimních komunálních volbách budu
znovu kandidovat, aucházet se ovaše
hlasy na pozici starosty Městského
obvodu Plzeň 3. V této souvislosti je
důležité říci, že naše politické hnutí
změnilo v červnu tohoto roku název
na NOVÁ PLZEŇ. Moc vám děkuji
za vaši dosavadní podporu. 

Jiří Strobach,
zastupitel MO Plzeň 3

Práce v terénu je užitečná, děkuji za vaši podporu 

Členem osadní
ho výboru v Ra
dobyčicích jsem
již tři roky. Čin
nost výboru se
zvenčí může zdát
někdy jako ne
činnost, určitě to
tak není, a je řada

věcí a problémů, které trápily spo
luobčany v Radobyčicích a v horní
části Výsluní (územně spadající
pod Radobyčice), a které se podařilo
vyřešit. Jistě ale i ostatní členy mrzí,
že některé opakující se problémy se

zatím řešit nedaří. Jednou z takových
věcí je omezení rychlosti právě
v horní části Výsluní, kde je snížená
rychlost pouze doporučená. Jezdit
se zde tedy může 90 km/hod aněkteří
řidiči si to zde pletou s rychlostní sil
nicí. Vzhledem ke zvýšenému pohy
bu chodců, by byla žádoucí nižší
povolená rychlost, a to nejen z pohle
du zde žijících obyvatel. Bohužel,
opakovaně tato věc několik let naráží
na nesouhlasné stanovisko orgánů
Policie ČR. I přes to se stále snažíme
tuto věc otevírat a hledat řešení. Dal
ším z letitých problémů je například

oprava komunikací. Byli bychom
rádi, aby tyto akce byly realizovány
rychleji, tedy například nynější opra
va horní části Radobyčic i s větší
komunikací a aby bylo přihlédnuto
k názorům místních obyvatel. 
Na druhou stranu, například uúdržby
zeleně včetně sečí trávníků, úklidů,
zimní údržby a dětských hřišť, které
má v kompetenci ÚMO Plzeň 3,
padají naše žádosti na úrodnou půdu.
Údržba se za poslední roky razantně
zlepšila. Asi nemá cenu dále vypi
sovat další pozitivní nebo negativní
příklady, jen vám mohu sdělit, že

vaše problémy se všichni členové
osadního výboru snaží řešit a nekon
čí v šuplíku. To si nakonec sami
můžete ověřit po přečtení zápisů
z jednání, které jsou vyvěšeny na
vývěskách v Podhájí, na Výsluní
a v Radobyčicích u horních zastávek
MHD. 
Závěrem chci říci, že osadní výbor
má hlas, který je slyšet. Proto
pokud vás v Radobyčicích něco
trápí, přijďte na jednání osadního
výboru a pokusíme se to společně
vyřešit.
Jiří Weger, zastupitel MO Plzeň 3

Co je ještě třeba zlepšit v Radobyčicích
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DEN PRO MOTORISTY – v rámci informačně vzdělávacích projektů na téma bezpečnost v silničním provozu pořádal letos centrální obvod již potřetí
ve spolupráci s Autoklubem České republiky, organizací BESIP a všemi složkami bezpečnostních a záchranných složek ve Škodalandu akci Den pro
malé i velké motoristy. Cílem je přinést aktivním i budoucím řidičům plnohodnotné informace, zážitky, zkušenosti i praktické možnosti. 

PROCHÁZKY A GRILOVÁNÍ – Během května a června se uskutečnily tři zajímavá setkání vedení obvodu s občany. Procházku zakončilo posezení
u piva či limonády a nad voňavou grilovanou klobásou. Setkání se uskutečnila na Borech, na Nové Hospodě a na Valše.

PSÍ DEN – Již osmý ročník největší akce svého druhu v Plzeňském kraji
přilákal do Borského parku v sobotu 9. června stovky milovníků pejsků nej
různějších velikostí a ras. Zájemci si mohli vyzkoušet různé psí sporty, na
koupit pro své miláčky pamlsky i chovatelské potřeby nebo si nechat poradit
od odborníků v široké škále psích odvětví.

ŠKODALAND JUNIOR RACE – Vneděli 10. června se vmultifunkčním
areálu Škodaland uskutečnil ve spolupráci Městského obvodu Plzeň 3
a spolku Kukačky, z. s. první ročník překážkového běhu pro děti Škodaland
Race Junior. Vysoká účast překonala všechny optimistické scénáře. Závod
se skládal ze dvou částí – samotného závodu a doprovodného programu ve
formě soutěží, různých vystoupení a dalších zábavných složek.

NEBE PLNÉ PADÁKŮ – Tradiční předprázdninová akce centrálního ob
vodu představila tuzemské hvězdy jako Olgu Lounovou nebo Janka Ledec
kého. Nechyběly dětské atrakce a soutěže, ukázka Městské policie Plzeň
nebo seskoky parašutistů v rámci Mistrovství České republiky.
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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
email: 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
email: 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
email: 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

Vedoucího odboru ekonomického – Ing. Petr Ubry
37 803 6433

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

Pověřený vedoucí odboru správního a vnitřních věcí – Václav Lang
37 803 6492

TERMÍNY VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE TROJKA V ROCE 2018 – 26. listopadu
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