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V Radobyčicích skončila rozsáhlá
rekonstrukce Chatové ulice

Vážení a milí spoluobčané, ačkoliv
se prázdniny přehouply přes svoji
polovinu, léto zdaleka nekončí,
avěřím, že nás čeká ještě spousta slu
nečných dní. 
Rád bych po prázdninách pozval
všechny vaše ratolesti, především ty
školou povinné, na tradiční akci
První zvonění do Borského parku,
které se ozve v první školní den
2. září. Po dvouměsíční pauze se také
znovu můžeme potkat u táboráku,
kam můžete zajít Na špekáček s Troj
kou, a to v Předních Skvrňanech
a v Českém údolí.
V tomto vydání zpravodaje si mimo
jiné můžete přečíst o investicích cen
trálního obvodu, např. o rekonstruk
cích v MŠ, nových prvcích na
hřištích či revitalizaci Chatové ulice
v Radobyčicích. Budeme rádi, pokud
se zapojíte do velkého dotazníko
vého šetření, které rozhodne o bu
doucnosti multifunkčního areálu
Škodaland. Dotazník najdete na pro
střední dvojstraně tohoto zpravodaje,
odevzdat ho můžete v budově úřadu
nebo ve Škodalandu. Anketa je ale
samozřejmě také online.
Přeji vám krásný zbytek léta, pokud
se na dovolenou teprve chystáte, tak
ať si ji bezstarostně užijete, a v pří
padě, že už vás volno nečeká, abyste
i tak strávili příjemné dny plné po
hody. Mgr. David Procházka,

starosta MO Plzeň 3

Chatová ulice v Radobyčicích
byla ještě na začátku dubna letoš-
ního roku prašná bez zpevněného
povrchu, chyběly zde chodníky
i vymezení dopravního režimu.
Proto plzeňský centrální obvod
přistoupil k její celkové rekon-
strukci, která byla dnes po pat-
nácti týdnech dokončena.
„Účelem rekonstrukce bylo odstra-
nění dopravních závad na komuni-
kaci, vymezení dopravního režimu,
provedení odvodnění a nahrazení
dosluhujícího veřejného osvětlení
novým,“ přibližuje záměr I. místo
starosta obvodu Petr Baloun.
„Komunikace zajišťuje dopravní
obsluhu přilehlé zástavby rodinných
domů, a přestože se ulice jmenuje
Chatová, tak se již od počátku deva-
desátých let minulého století jed-
nalo o oblast určenou k trvalému
bydlení. Díky rekonstrukci je zde
nyní doprava bezpečnější a celkově
se zlepšilo životní prostředí všech
obyvatel.“
Chatová ulice byla revitalizována
firmou BERDYCH plus spol. s. r. o.
v délce téměř 440 metrů, od hrany
napojení na Štefánikovu ulici až před
křižovatku s Kruhovou ulicí. Výstav

ba zahrnula například i parkovací
zálivy či zpomalovací pás, průběžně
byly řešeny také konkrétní požadav
ky majitelů sousedních nemovitostí,
jejichž většinu se podařilo uspokojit
i díky osobní účasti I. místostarosty
na vybraných kontrolních dnech
stavby. 
„Protože nedaleko dané lokality
sám bydlím, tak některé požadavky
jsem řešil například i při sobotní
procházce se psy,“ dodává Petr
Baloun. 

Výše částky za samotnou realizaci
stavby firmou činí 9 842 653 Kč (vč.
DPH), po započtení nákladů na tech
nický a autorský dozor a projektové
dokumentace pak cena za dílo pře
sáhne hranici 10 milionů Kč.
„Původní stav Chatové ulice byl již
neúnosný, proto jsem velmi rád, že
se místní obyvatelé dočkali této
úpravy a ulice získala charakter
městské komunikace – obytné zóny,“
doplnil David Procházka, starosta
plzeňského centrálního obvodu. 

Chatová ulice na začátku dubna 2019 před svojí rekonstrukcí a po dokončení stavby 24. července 2019.

Starosta David Procházka s I. místostarostou Petrem Balounem při pře-
dávání hotové stavby kontrolují provedené práce.
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24. mateřská škola, Schwarzova ulice:
zateplení budovy
Už v polovině července byla dokončena obvodní investiční akce týkající
se zateplení 24. MŠ ve Schwarzově ulici na plzeňských Borech. Jelikož
je školka památkové chráněný objekt, nepřicházely v úvahu jakékoliv
zásahy do obvodového pláště či nosných konstrukcí, které by jakýmkoli
způsobem měnily stávající vzhled a charakter budovy. Proto se zateplení
týkalo pouze konstrukce střechy a stropu. V rámci zateplení byl nově pro
veden celý střešní plášť, osazeny byly termostatické hlavice na topení,
které zajistí dětem i zaměstnancům tepelnou pohodu, a v pobytových míst
nostech dětí hlásiče CO2, které upozorní na jeho zvýšenou koncentraci
zejména v zimě při uzavřených oknech. 
Vrámci akce byla také stávající oběhová čerpadla nahrazena novými elekt
ronickými a jednotlivé okruhy topné soustavy byly osazeny vyvažovacími
ventily. Všechna tato opatření povedou k úsporám energie na topení celého
objektu.
Obvod získal na tuto revitalizaci dotaci z Operačního programu Životní
prostředí ve výši 476 224 Kč, hodnota celé investice je 1 316 000 Kč.
V budoucnu by mělo dojít ještě k opravě letní terasy v 1. patře. 

32. mateřská škola, Resslova ulice:
revitalizace zahrady
Celková přeměna dvorku je odhadována na 700 000 Kč, akci investuje
obvod za podpory Nadačního fondu Zelený poklad, který projekt podpořil
ve výši celkem 323 tisíc Kč.
Už v roce 2017 přemýšlel učitelský sbor 32. MŠ společně se zahradní pro
jektantkou Magdalenou Smetanovou nad vhodnou změnou stávající plochy,
aby vyhovovala dětem k hraní.
„Velká část dvorku byla tvořena pryžovými deskami, které byly jednak
nevzhledné, místy už značně poškozené, a ve velkém horku vydávaly nepří-
jemný plastový zápach. Také herní prvky již dosluhují a je třeba je obnovit,“
informuje Helena Sládková, ředitelka 32. MŠ.
„V nové zahradě bude výrazně lepší mikroklima, a to především doplněním
vhodné zeleně. Vzniknou zde herní koutky a nově vytvořený kopec, na

Rekonstrukce v mateřských školách

TÉMA TROJKY

Městský obvod Plzeň 3 spravuje celkem 11 mateřských škol, které
se nacházejí na území města Plzně.
Kromě vzdělávacích a bezpečnostních projektů vynakládá obvod
mnoho úsilí především do investic v podobě údržby a revitalizací
jednotlivých budov mateřských škol. Každoročně centrální obvod
investuje miliony korun do úprav sociálních zázemí, zateplení budov
či zlepšení bezpečnosti jednotlivých školek. Velké stavební práce
probíhají během léta, kdy jsou budovy prázdné. Není tomu jinak
ani během letošních školních prázdnin, kdy se revitalizuje hned
několik budov.

kterém mohou děti například v zimě sáňkovat,“ přibližuje I. místostarosta
Petr Baloun. „Zajímavostí a také novinkou je, že zde bude vybudována
podzemní nádrž na zachycování dešťové vody, kterou pak bude zeleň
v zahradě zalévána,“ doplnil.
„Stávající kvalitní zeleň doplní nové stromy a keře. Dále zde budou vybu-
dovány vyvýšené záhony, kde budou děti moci pěstovat rostlinky. Využitím
dřevěných stojen pergoly může v rámci pískoviště vzniknout dětská herní
kuchyňka doplněná o herní stolky v podobě akátových špalků různých
průměrů. Samozřejmě nebudou chybět ani dvě dřevěné bedny na venkovní
hračky,“ prozradil David Procházka, starosta plzeňského centrálního
obvodu.

V zahradě bude i prostor s herními prvky, a to skluzavkou s dřevěnými
schody z hranolů, tunelem a stupni z akátové kulatiny. Povrch je tvořen
kačírkem a je oddělen od travnaté plochy terénní modelací.
Zahrada by měla být otevřena v září letošního roku.

49. mateřská škola, Puškinova ulice:
rekonstrukce sociálních zařízení
S pracemi se začalo hned 1. července, aby zařízení mohlo být na konci
srpna uvedeno do provozu.
„V rámci rekonstrukce budou odstraněny stávající nenosné příčky a dále
obklady a dlažby, které budou nahrazeny novými. Nový sádrokartonový
podhled zakryje stávající vedení klimatizace a budou osazeny nové zaři-
zovací předměty. Obvod do rekonstrukce investuje necelých 700 tisíc korun
bez DPH,“ prozradil Petr Baloun, I. místostarosta MO Plzeň 3.
V rámci rekonstrukce zdravotní instalace bude také upravena poloha
a provedena výměna stoupaček, výměna připojovacího potrubí k novým
zařizovacím předmětům a dále bude provedeno přemístění podlahové
vpusti.
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Projekt rozšíření 55. MŠ v Mandlově ulici
Současný areál 55. mateřské školy z roku 1969 leží v zástavbě panelových
domů a jeho součástí jsou tři pavilony po dvou třídách pro děti a technickým
pavilonem se zázemím. Současná kapacita je 155 dětí. Pavilony jsou ori
entovány na jihovýchod do pobytové zahrady, která prošla ve většině ploch
v minulosti rekonstrukcí, kdy byly doplněny hrací prvky, terénní úpravy
a dosadba zeleně.
Nová přístavba bude umístěna do středu mezi stávající pavilony, čímž
dojde i ke krytému propojení stávajících pavilonů. V místě navrhované
stavby je nyní dožívající zeleň, dožívající okrasné prvky a zpevněné, čás
tečně kryté komunikační plochy. Tato zeleň i okrasné prvky budou muset
částečně ustoupit novému pavilonu, nicméně součástí projektu bude nová
kvalitní zahradní úprava obou dvou atrií. 
V novém objektu bude v přízemní části krytý spojovací koridor, krytá atria
a tělocvična se zázemím. V 1. patře se budou nacházet dvě třídy a provozní
a hygienické zázemí personálu. Součástí stavebních úprav je i doplnění
zastřešení stávajících teras a chodníků podél pavilonů. Všechny prostory
tak budou lépe sloužit pro venkovní aktivity dětí a z jižní části poskytnou

také zastínění. Celkovou rekonstrukcí a modernizací projde také školní
kuchyně.
V rámci úpravy prostranství před mateřskou školou je připravován  rekon
strukce komunikace, aby vzniklo více parkovacích stání a zejména par
koviště pro krátkodobé parkování při předávání do a vyzvedávání dětí
z mateřské školy. Oba dva projekty budou koordinovány tak, aby docházelo
k co možná nejmenšímu omezení.
„Snažili jsme se vypořádat se všemi náměty apožadavky vzešlými zprojednání
předchozího nerealizovaného projektu, kdy došlo k jeho úplné náhradě
novou studií. Nové řešení je průběžně projednáváno aodsouhlasováno vede-
ním mateřské školy. Mateřská škola získá nejen nové třídy, ale i nové prostory
pro tělesné a duševní aktivity dětí, rodičů i přátel školy a zlepší se dopravní
obslužnost,“ dodává I. místostarosta Petr Baloun. Pokud vše půjde bez
problémů, mohla by být stavba zahájena v příštím roce.

3

INFORMACE

Více informací o projektu naleznete na stránkách www.plzen3.eu.
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Chcete vědět, jaké investiční
projekty se chystají v okolí vaše-
ho bydliště? Zajímá vás, zda by

se v budoucnu mohla zlepšit
situace s parkováním, nebo bys-
te naopak rádi dali vlastní pod-

nět, třeba k výstavbě nového
dětského hřiště či úpravě zele-
ně? Přijďte si o tom všem popo-
vídat s těmi nejpovolanějšími –
starostou a místostarosty Měst-
ského obvodu Plzeň 3. Chybět
nebude táborák ani pěkná muzi-
ka!

Pět ze sedmi setkání v různých čás
tech obvodu už se uskutečnilo
během května a června, ještě dvě
nás ale čekají v září – 10. 9. v parku
Na Okraji v Předních Skvrňanech
a 17. 9. u ohniště v dolní části Čes
kého údolí. Kromě vůně špekáčků
se návštěvníci mohou těšit na
vystoupení country a folkové kape
ly Hop a ŠaVani.

„Před prázdninami jsme se u tábo-
ráku setkali s obyvateli Bor,
Skvrňan, Nové Hospody, Radoby-
čic a Valchy a musím říct, že až na
Skvrňany, kde nás bohužel spláchl
déšť, byla účast vždy velká a my
jsme dostali spoustu zajímavých
podnětů,“ říká starosta obvodu
David Procházka.
Kromě vedení a zastupitelů Měst
ského obvodu Plzeň 3 jsou k dispo
zici také zástupci Městské policie
Plzeň. Občerstvení na akci je zdar
ma. V případě vydatného deště se
akce ruší – aktuální informace
naleznou zájemci na stránkách
obvodu, FB stránce Městský obvod
Plzeň 3 nebo na FB události Na
špekáček s Trojkou.

Na špekáček s Trojkou – v září pokračujeme!

Zcela novými překážkami se může
pyšnit skatepark v multifunkčním
areálu Škodaland u vodní nádrže
České údolí, které zakoupil plzeňský
centrální obvod.
Tyto překážky byly umístěny na přá
ní zástupců skateboardistů, kteří se
zúčastnili jednání se starostou Měst
ského obvodu Plzeň 3 Davidem Pro
cházkou.
„Nové překážky nahradily zrušený
technicky již nevyhovující středový

díl skateparku. Jsou přenosné, nej-
sou připevněny k ploše a sportovci
si je mohou přesouvat podle potře-
by v rámci areálu skateparku,“
informuje starosta David Procház
ka.
Jedná se o tyto překážky: Bedna 150
x 1250 x 2500, Bedna 300 x 1250 x
2500, Rail 300 x 3000, Rail 200 x
3000, Obrubník betonový  a Piknic
stůl + nájezdový bang 700 x 1250 x
2500.

Skatepark ve Škodalandu
má nové překážky

Obecně prospěšný projekt „Nesou
díme. Pomáháme“ nabízí pomoc
ženám, které se dostaly v souvislosti
s nečekaným těhotenstvím do složité
životní situace a jsou například okol
nostmi nebo rodinou nuceny k potra
tu.  Záštitu nad projektem, jehož
zřizovatelem je Hnutí Pro život ČR,
převzal místostarosta MO Plzeň 3
Stanislav Šec, a do projektu se aktiv
ně zapojila i Gynekologickoporod
nická klinika FN Plzeň.
„Tento projekt podpořilo již 89 měst
a obcí z celé České republiky a já
jsem hrdý, že i Městský obvod
Plzeň 3 vyjádřil svoji morální pod-
poru této iniciativě. Věřím, že při-
spějeme k tomu, aby se informace
o této bezplatné pomoci ženám
v nouzi dále šířila,“ říká Stanislav
Šec.

Ženy mohou využít linku pomoci, kde
získají bezplatné aodborné informace
o možnostech řešení jejich obtížné
situace, včetně kontaktů na odborníky
z různých oblastí, na které se mohou
obrátit. Jsou to zejména gynekologo
vé, genetici, sociální pracovníci, psy
chologové, rodinní a výchovní
poradci, právníci, krizoví pracovníci
azylových domů či duchovní.
„Ke službám, které ženám bezplat-
ně poskytujeme, patří zejména psy-
choterapie, osobní konzultace,
analýza výsledků prenatálních vyše-
tření, doprovázení těhotenstvím,
doprovázení při prenatální i peri-
natální ztrátě, sociálně právní pora-
denství, ubytování v prověřených
rodinách nebo finanční a hmotná
výpomoc,“ vysvětluje Jaroslava Tra
jerová z Hnutí Pro život ČR. 

Městský obvod Plzeň 3 se připojil
k morální podpoře projektu
„Nesoudíme. Pomáháme“

Hřiště snovou hrací sestavou se sklu
zem si užívají děti ve Waltrově ulici
ve Skvrňanech a v Mandlově ulici
na Borech, kde nahradila nevyho
vující houpačku, a také zde došlo
k obnově pískoviště. Městský obvod
Plzeň 3 se stará ocelkem 91 dětských
hřišť.
„Obě hřiště jsou zařazeny v běžném
plánu údržby, kdy pečlivě dbáme na
to, aby bezpečnost a funkčnost všech
dětských zařízení v našem obvodě
byla prvořadým kritériem. Kontroly
provádíme každý týden a během kaž-

dých tří měsíců probíhají pravidelné
odborně technické kontroly všech
prvků včetně revizní zprávy a foto-
dokumentace,“ říká starosta obvodu
David Procházka.

Dětská hřiště mají novou hrací sestavu

AKTUALITY
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V letošním roce začíná Městský
obvod Plzeň 3 připravovat úpravy
a rozšíření sportovního areálu
Škodaland, který slouží veřejnosti
již od roku 2011. Od zahájení pro-
vozu přivítal desítky tisíc návštěv-
níků a sportovců a každoročně
zde Městský obvod Plzeň 3 a další
organizace pořádají řadu spor-
tovních a společenských akcí. 
„Areál Škodaland byl od začátku
koncipován jako významné sportov-
ně rekreační místo, které má poten-
ciál se dále rozrůstat. V bez-
prostředním okolí areálu se nachází
volné plochy, které jsou určeny jako
rezerva pro vybudování případných
dalších sportovišť,“ říká Petr
Baloun, I. místostarosta Městského
obvodu Plzeň 3. „Po téměř deseti
letech fungování areálu přichází
vhodná doba na vyhodnocení, nako-

lik Škodaland naplňuje potřeby
svých uživatelů. Je také načase
opravit či doplnit některá vybavení
Škodalandu, proto jsme začali při-
pravovat projekt jeho revitalizace
a rozšíření.“
V souvislosti s přípravou projektu
proběhne vyhodnocení spokojenosti
uživatelů se současným stavem
areálu a anketa zaměřená na získání
námětů, o jaká další sportoviště či
rekreační vybavení by bylo vhodné
areál rozšířit. Na základě získaných
informací bude zpracována a pro
jednána studie revitalizace a rozší
ření multifunkčního sportovního
areálu Škodaland.

Jak se zapojit?
Od června do srpna letošního roku
je možné vyplnit anketu zaměřenou
na zjišťování vaší spokojenosti se

stávající podobou a nabídkou areálu
a též na to, jaké sportovní či rekre
ační vybavení, prvky či prostory
vám v Plzni chybějí.

Anketu naleznete k vyplnění na další
dvoustraně nebo je možné ji vyplnit
přímo v areálu Škodaland (v hlavní
budově) nebo v budově Úřadu Měst
ského obvodu Plzeň 3 (sady Pěta
třicátníků 7,9).
Anketu najdete také online pod
QR kódem na letáčku níže nebo
na webu www.plzen.3.eu nebo
www.skodaland.eu.

Nové dotazníkové šetření
pomůže rozhodnout
o budoucnosti Škodalandu

Červen – srpen 2019:
■ zjišťování spokojenosti se stávající podobou areálu Škodaland

a námětů na jeho rozšíření

Podzim 2019 – jaro 2020: 
■ vypracování architektonické studie revitalizace a rozšíření multi

funkčního sportovního areálu Škodaland

Jaro 2020 
■ projednání studie s uživateli areálu a její finální úpravy na základě

získaných podnětů

Léto 2020 – konec roku 2021 
■ zpracování projektové dokumentace potřebné pro revitalizaci a roz

šíření areálu Škodalandu

Od roku 2022 
■ postupná realizace revitalizace a rozšíření areálu Škodalandu

AKTUALITY

KONTAKT K PROJEKTU

Ing. Petr Baloun,
I. místostarosta MO Plzeň 3

email: baloun@plzen.eu
tel.: 724 602 845 / 378 036 401

Harmonogram
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Škoda, že to není ve Škodalandu
Znáte multifunkční sportovní areál Škodaland u Borské přehrady? Jste jeho pravidelným nebo občasným návštěvníkem? Nebo jste zde nikdy nebyli,
protože v něm není vybavení pro váš oblíbený sport? Po téměř deseti letech fungování areálu, který za tu dobu navštívily desítky tisíc Plzeňanů,
připravuje Městský obvod Plzeň 3 jeho obnovu a rozšíření.  

1. Jaké venkovní vybavení, zázemí nebo prostory pro kolektivní sporty vám v Plzni chybí?

2. Jaké venkovní vybavení, zázemí nebo prostory pro individuální sporty vám v Plzni chybí?

3. Jaké venkovní vybavení, zázemí nebo prostory pro relaxaci a odpočinek vám v Plzni chybí?

4. Navštěvujete Škodaland u Borské přehrady? 

1. Ano, několikrát týdně

2. Ano, několikrát měsíčně

3. Ano, několikrát ročně

4. Výjimečně

5. Dosud jsem zde nebyl  

5. Pokud navštěvujete Škodaland, jakým způsobem se tam nejčastěji dopravujete? 

1. Automobilem

2. MHD 

3. Na kole či koloběžce

4. Pěšky 

5. Jinak, doplňte prosím jak

6. Pokud navštěvujete Škodaland, jak se vám líbí následující místa/sportoviště v areálu?

Ohodnoťte známkami 1–5 jako ve škole (1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení). U každé položky zakroužkujte vždy jedno číslo, které nejlépe
vystihuje vaše hodnocení. Pokud místo neznáte či neumíte posoudit, můžete daný řádek přeskočit. 
❍ Koupací jezírko 1 2 3 4 5

❍ Dětský koutek pro nejmenší 1 2 3 4 5

❍ Minigolf 1 2 3 4 5

❍ Skate park 1 2 3 4 5

❍ Senior koutek (kondiční stroje, odpočinková zóna) 1 2 3 4 5

❍ Inline dráha 1 2 3 4 5

❍ Hlavní budova (konferenční sál, zázemí) 1 2 3 4 5

❍ Fotbalové hřiště 1 2 3 4 5

❍ Hřiště na plážový volejbal 1 2 3 4 5

❍ Hřiště na basketbal 1 2 3 4 5

❍ Trampolíny 1 2 3 4 5

❍ Místa určená k odpočinku (altány, sezení) 1 2 3 4 5

❍ Hřiště na pétanque 1 2 3 4 5

Pokud chcete, můžete doplnit vysvětlení svého hodnocení – uveďte místo, kterého se komentář týká

DOTAZNÍK
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7. Pokud navštěvujete Škodaland, jak jste spokojen/a se službami v areálu?

Ohodnoťte známkami 1–5 jako ve škole (1 = nejlepší hodnocení, 5 = nejhorší hodnocení). U každé položky zakroužkujte vždy jedno číslo, které nejlépe
vystihuje vaše hodnocení. Pokud danou službu neznáte či neumíte posoudit, můžete daný řádek přeskočit. 
❍ Nabídka sportovišť 1 2 3 4 5

❍ Nabídka půjčoven (sportovního náčiní, lodí a šlapadel) 1 2 3 4 5

❍ Stravování, občerstvení (pestrost nabídky, kvalita) 1 2 3 4 5

❍ Úprava a údržba sportovišť 1 2 3 4 5

❍ Úprava a péče o zeleň v areálu 1 2 3 4 5

❍ Úprava a péče o vodní plochy (kvalita vody, zanesení vodních ploch) 1 2 3 4 5

❍ Stav chodníků, cest 1 2 3 4 5

❍ Mobiliář (vybavenost, lavičky, odpadkové koše) 1 2 3 4 5

❍ Úklid/čistota areálu 1 2 3 4 5

❍ Provozní doba areálu a aktivit 1 2 3 4 5

❍ Možnost parkování 1 2 3 4 5

❍ Možnost úschovy a parkování kol a koloběžek 1 2 3 4 5

❍ Dostupnost MHD 1 2 3 4 5

❍ Webové stránky, jejich přehlednost 1 2 3 4 5

❍ Rezervační systém (rezervace sportovišť) 1 2 3 4 5

❍ Pořádané sportovní a kulturní akce pro veřejnost 1 2 3 4 5

❍ Dostatek zastíněných ploch 1 2 3 4 5

Pokud chcete, můžete doplnit vysvětlení svého hodnocení – uveďte službu, které se komentář týká

8. Je něco, co vám ve Škodalandu chybí pro trávení volného času? Co by bylo vhodné v areálu doplnit?

Nic mi nechybí

Chybí mi (prosím uveďte):

9. Je něco dalšího, co se vám v areálu nelíbí? Případně uveďte jakýkoliv další komentář: 

10. V jakém městském obvodu bydlíte? 

1) Plzeň 1 5) Plzeň 5Křimice 9) Plzeň 9Malesice

2) Plzeň 2 6) Plzeň 6Litice 10) Plzeň 10Lhota

3) Plzeň 3 7) Plzeň 7Radčice 11) jinde 

4) Plzeň 4 8) Plzeň 8Černice

11. Kolik je vám let?

do 15 let 3) 26–35 let 5) 46–55 let 7) více než 65 let

16–25 let 4) 36–45 let 6) 56–65 let 

12. Jste: 

Muž 2) Žena

Pokud chcete být informován/a o výstupech šetření a dalším postupu v revitalizaci a rozšíření Škodalandu, nechte nám na sebe e-mail:

Děkujeme vám za čas, který jste tomuto dotazníku věnoval/a. Vyplněný dotazník můžete do 31. 8. 2019 odevzdat v recepci areálu Škodaland, na Úřadu
městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7 nebo jej vyplnit elektronicky na www.skodaland.eu

DOTAZNÍK
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Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR vyhlásilo novou výzvu na
vznik a podporu dětských skupin.
Vrámci této výzvy je zEvropského
sociálního fondu vyčleněno celkem
129 mil.Kč pro dětské skupiny pro
veřejnost a stejná částka je vyčle-
něna pro žádosti vrámci sekce dět-
ských skupin podnikových.
Oprávněnými žadateli v rámci této
výzvy se rozumí fyzické i právnické
osoby, které jsou registrovány v ČR
(mají vlastní IČO/IČ) – tedy kraje,
obce a jimi zřizované organizace,
dobrovolné svazky obcí, poradenské
a vzdělávací instituce, veřejné
výzkumné instituce, nestátní nezis

kové organizace, OSVČ, profesní
a podnikatelská sdružení, školy
a školská zařízení a další instituce)
a jejich hlavním cílem je vzdělávání
dětí v předškolním věku. 
„Míra podpory pro vznik a podporu
dětských skupin se liší podle typu

organizace – od 85 % až po 100%
zdroj financování. Finanční prostřed-
ky z Evropského sociálního fondu
jsou určeny jak na vybudování pro-
storu pro dětskou skupinu, tak i na
podporu chodu dětské skupiny,“
upřesňuje místostarosta centrálního
obvodu Ondřej Ženíšek.
Ačkoliv se jedná o dětské skupiny
a ne mateřské školy, jsou i tak přísně
dodržována pravidla systémových
aspektů vzdělávání – hlavně kvality
a standardů, jež jsou příznačné pro
klasické mateřské školy. Umístěny
zde mohou být děti již od 1 roku živo
ta a maximální kapacita jedné dětské
skupiny je 24 žáků.

Vsoučasnosti je na území centrálního
obvodu 10 fungujících dětských sku
pin skapacitou 118 míst. Dětské sku
piny pro veřejnost tak doplňují
nabídku míst v mateřských školách.
Městský obvod Plzeň 3 doposud pod
pořil vznik nových dětských skupin
pro celkem 72 dětí. Pakliže budou
žádosti úspěšné, tak se nová zařízení
objeví například vKřesťanském stře
disku Duha či vznikne již druhá dět
ská skupina v Techmania Science
Center, o. p. s.
Subjekty, které mají zájem o vybu
dování dětské skupiny, se mohou se
svou žádostí obrátit na místostarostu
Mgr. Ondřeje Ženíška.

Obvod podpoří vznik nových dětských skupin pro 72 dětí

Drobné umění ve veřejném prostoru
je nedílnou součástí našeho obvodu.
Různé sochy, pomníky či pamětní
desky však nejsou pouze doménou
centra města, setkáte se s nimi i na
sídlištích či například v mateřských
školách. Je to dáno zejména tím, že
v šedesátých až osmdesátých letech
minulého století se investovalo
1–4 % z rozpočtů staveb na „výzdo
bu“. Až do zrušení zákona v roce
1991 tak bylo realizováno množství
děl, z nichž zůstala velká část zacho
vána. Sochy či reliéfy z tehdejší
doby tak utvářejí veřejný prostor
dodnes.
Mapováním a dokumentací drobné
ho umění v Plzni se dlouhodobě
zabývá projekt Křížky a vetřelci.
Díky němu víme, že jen na našem
obvodu se nachází 1 025 děl. Nej
více děl (205) spadá do období šede

sátých až osmdesátých let minulého
století, kdy byla realizována v rámci
nově vznikajících sídlišť a souvise
jící vybaveností (škol, školek,
knihoven apod.). 
Na obvodu je též osazeno 198
pamětních desek, 75 pomníků, 107
sakrálních památek (křížků, kapli
ček, božích muk) či 120 děl z období
do roku 1948. Z období po roce 1990
se na obvodu nachází 129 děl.
Mezi nejnovější přírůstky patří
například pamětní deska věnovaná
světoznámé cembalistce Zuzaně
Růžičkové, která byla na budově
konzervatoře ve Smetanových
sadech odhalena letos v lednu. 
Více informací k jednotlivým
dílům naleznete v online katalogu
dostupného na adrese www.kriz
kyavetrelci.plzne.cz nebo v tiště
ných mapách, které jsou dostupné

Kolik je v obvodu pomníků? To a jiné mapuje nový katalog drobného umění 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

INFORMACE

Poslední termín k podání žádosti
o partnerství je 15. srpna 2019.
Jak postupovat, najdou zájemci
v oficiálním dokumentu Výzva
k předkládání žádostí o podporu
zveřejněném na stránkách obvo
du www.plzen3.eu.

poplatku nedoplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacený
poplatek až na trojnásobek.

4. Poplatek ze psů hradí fyzická osoba v místě svého trvalého pobytu,
právnická osoba v místě svého sídla.

5. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu  od poplatku ve lhůtě stanovené závaznou vyhláš
kou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

6. Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů každou skutečnost, která
má vliv na výši poplatku (zejména úhyn psa, změnu trvalého pobytu,
změnu držitele psa).
Správce poplatku může kromě pořádkové pokuty též udělit i pokutu za

nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Tj. lze udělit pokutu v případě,
že poplatník nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povin
nost, příp. nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou
zákonem.
7. Držitel psa je povinen trvale označit psa staršího šesti měsíců čipem

a to na náklady města informace: tel. č.: 378 036 437.

Informace pro držitele psů 

Základní povinnosti držitelů psů:
1. Splatnost poplatku ze psů je k 30. 6. a 30. 11. daného roku:

a) nečiníli poplatek více než 500Kč ročně, nejpozději do 30. 6. daného roku
b) činíli poplatek více než 500 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, 

2. Držitelé psů jsou povinni zaplatit poplatek ze psů bez vyzvání na účet
nebo do pokladny správce poplatku.

3. Nebudeli poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří správce

Roční sazby místního poplatku ze psů:

Trvalé bydliště, sídlo držitele psa (psů): 1 pes 2. a další pes

a) v rodinném domě   500 Kč 1 500 Kč

b) držitel, který je poživatelem důchodu
(držitel musí doložit doklad potvrzující
přiznání důchodu a čestné prohlášení,
že důchod je jeho jediným zdrojem příjmů) 200 Kč 300 Kč

c) pro ostatní 900 Kč 1 500 Kč

v Turistickém informačním centru
města na náměstí Republiky. První
mapa je věnována umění z období
šedesátých až osmdesátých let

minulého století, druhá se věnuje
sakrálnímu umění v Plzni a v třetí
naleznete pomníky a pamětní des
ky.

Na konci května měli lidé z obvodu možnost vyjádřit svůj názor ke
konkrétnímu tématu v místě jejich bydliště. Obyvatelé Výsluní se vyja
dřovali k možnosti zavedení autobusové linky, a obyvatelé Bezovky
a přilehlých ulic zase k propojení Čermákovy ulice na ulici Sukovu.
„U daných témat jsme zaznamenávali rozporuplné názory napříč danými
lokalitami. Vzhledem k tomu, že jakákoliv případná příprava, i samotná
přípravná jednání s představením projektů již znamenají investované
finanční prostředky, rozhodli jsme se ještě před tím, než bychom podnikli
jakékoliv kroky v řešení těchto problémů, zmapovat předběžný názor
většiny obyvatel. Toto řešení se jevilo jako maximálně finančně efektivní,
prvotní názor občanů nám opravdu pomohl a vzhledem k jasnému
výsledku i prakticky rozhodl,“ vysvětlil starosta obvodu David Pro
cházka.
První ankety se zúčastnilo 403 občanů z Výsluní, kteří v drtivé většině
390 hlasů hlasovali pro zavedení MHD do této lokality. K možnosti
propojení Čermákovy ulice na ulici Sukovu se vyjádřilo 1203 občanů,
kdy svoje zamítavé stanovisko uvedlo 924 respondentů.

Občané v anketě rozhodli!
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Po neuvěřitelných šedesáti
letech společného soužití si 29.
června 2019 v obřadní síni plzeň-
ské radnice opět řekli své ANO
Marie a Miroslav Baldovi
z Plzně.
Připomenutí a zopakování svého
slibu provedl manželský pár před
svými nejbližšími, zaplněnou
obřadní síní a oddávajícím Petrem
Balounem, I. místostarostou třetí
ho plzeňského obvodu. Na závěr
obřadu se oba dva podepsali do
pamětní knihy Městského obvodu
Plzeň 3.
„Musím říci, že mi bylo velkou ctí
v dnešní době, kdy se každé druhé
manželství rozvádí, být u připome-
nutí diamantové svatby manželů

Baldových. Celý obřad byl pro
mne velmi silným emočním zážit-
kem a dlouho jsem necítil takovou
odpovědnost. Pro tak dlouhé spo-
lečné soužití bylo zcela jistě třeba
mnoho lásky, důvěry, ale i vzájem-
né úcty a tolerance,“ uvedl Petr
Baloun, místostarosta plzeňského
centrálního obvodu.
Paní Marie a pan Miroslav se těší
dobrému duševnímu i fyzickému
zdraví, vychovali spolu tři syny
Pavla, Petra a Michala a těší se
i z devíti vnoučat. A tak se i Měst
ský obvod Plzeň 3 připojuje k bla
hopřání k tomuto vzácnému
životnímu jubileu a přejeme man
želům mnoho zdraví a štěstí i v dal
ších letech společného života.

Manželé Baldovi spolu oslavili diamantovou svatbu

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 (po naplně
ní alespoň minimálního počtu
účastníků):
■ 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 polo
vinu kurzu se účastníci zaměří na
práci na počítači, konkrétně sta
hování a přenos dat; druhá polo

vina kurzu je věnována vybra
ným aplikacím a práci s dotyko
vými telefony nebo tablety
(účastníci tohoto kurzu musejí
mít minimálně mírně pokročilé
znalosti užívání PC!; tablety
a chytré telefony si účastníci při
nesou vlastní)

Kurzy se konají dvakrát ročně –
v únoru a říjnu, výuka je vždy ve
všední den odpoledne podle zvo-
lené úrovně. Cena za pět lekcí (15
vyučovacích hodin) je 800 Kč,
senioři s trvalým bydlištěm na
území MO Plzeň 3 hradí pouze
polovinu, zbytek jim doplácí úřad.
Zájemci o podzimní kurzy s trva-
lým bydlištěm na území centrál-
ního obvodu se mohou hlásit na
tel. čísle 378 036 496. Zájemci
z jiných obvodů nebo mimoplzeň-
ští se mohou hlásit na telefonním
čísle.

Nová sezona PC kurzů pro seniory začne na podzim

Skvrňanská organizace Senioři
ČR – Plzeň připravila již popěta-
dvacáté Den matek s bohatým
programem ve velkém sále inter-
nátů ve Vejprnické ulici.

Byli jsme potěšeni, že přišlo na 150
návštěvníků a hostů. Po přivítání
všech přítomných včetně paní
náměstkyně primátora města Plzně
Mgr. Elišky Bartákové a paní Jar
mily Srbkové z Odboru sociálních
služeb Magistrátu města Plzně začal
velkolepý program.

Jako první vystoupil pěvecký sbor
dětí ze ZŠ Dýšina pod vedením paní
učitelky Koželuhové s písněmi, kte
ré si s nimi zazpíval celý sál. Po pro
cítěném přednesu básní pro
maminku od Jaroslava Seiferta skli
dila také velký potlesk paní L. Ševčí
ková. Dále vystoupily seniorky ze
Sokola Skvrňany paní Pechová,
Hrabáková a Vonášková s tanečky
„Kabaret“ a „Králíci z klobouku“,
které byly vtipné a moc se líbily.
Další dvě pěkná taneční představení
předvedly seniorky z Chotěšova

„Bábi dou“. Všechna vystoupení
sklidila velký potlesk. 
Po tanečních ukázkách zazpíval
Umělecký pěvecký soubor ZUŠ
Slovany pod vedením paní učitelky

Koukolíkové a s dětmi si opět zano
toval celý sál. Následně ukázaly své
umění mažoretky „Maršálky“ pod
vedením slečny Žilákové a taktéž si
vysloužily velký potlesk. 
Na závěr dostaly všechny přítomné
ženy karafiát a naše organizace
milou pochvalu. Také mnozí jednot
livci děkovali za krásné odpoledne.
Jsme nejsilnější organizace v Plzni
s 390 členy a tak vás zveme mezi
nás.

Bohumila Šmolíková
kulturní organizátorka

Přijďte mezi nás
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Od pátku 23. srpna bude v máz-
hausu plzeňské radnice k vidění
výstava Studuj a bav se vědou,
která představí Západočeskou
univerzitu v Plzni především v její
třetí roli, tedy ve vztahu ke spo-
lečnosti nad rámec role vzdělávací
a výzkumné. Výstava potrvá do
13. září a její vernisáž se za účasti
vedení Západočeské univerzity
a statutárního města Plzeň usku-
teční v pondělí 26. srpna od 17
hodin. Další univerzitní výstava
začne v neděli 1. září ve Smetano-
vých sadech. Upozorní na blížící
se významné výročí 70 let technic-
kého vysokého školství v Plzni.
Západočeská univerzita v Plzni je
jedinou veřejnou vysokoškolskou

institucí sídlící v Plzeňském kraji.
V současné době má 11 tisíc stu-
dentů, devět fakult s 62 katedrami
a dva vysokoškolské ústavy. Díky
celoživotnímu vzdělávání, které je
její součástí, se formou přednášek,
kurzů i ucelených vzdělávacích pro
gramů včetně oblíbené Univerzity
třetího věku setkávají vyučující po
celý rok se studenty všech generací
a nejrůznějších zájmů. Inspirace,
nápady a tvůrčí energie pak hravě
překonávají hranice univerzitního
kampusu, který nikdy neutichá, a to
ani během prázdnin.
Západočeská univerzita v Plzni
chce výstavou v mázhausu ukázat,
že je hrdá na studenty, pedagogy
a výzkumníky, kteří ve svých obo

rech dosáhli mezinárodních úspěchů,
získali prestižní ocenění a především
tím zlepšují svět okolo sebe. Možná
ani netušíte, kde všude se s jejich idea
mi aobjevy setkáváte. Přijďte se podí
vat na výstavu, která ukazuje, jak moc
je univerzita součástí města a Plzeň
ského kraje, a jak se její součástí může
te stát také vy.
Na září chystá Západočeská uni-
verzita také výstavu 70 let technic-
kého vysokého školství v Plzni
věnovanou výročí, které si bude při
pomínat v nadcházejícím akademic
kém roce. Výstava se objeví před
Studijní a vědeckou knihovnou
Plzeňského kraje ve Smetanových
sadech. Jednadvacet panelů představí
všechny tři technické fakulty ZČU –

elektrotechnickou, strojní aaplikova
ných věd, spolu s nimi jejich výzkum
ná centra RICE, RTI a NTIS a také
vysokoškolský ústav NTC. Výstava
bude k vidění od 1. do 30. září.

Studuj a bav se vědou
kdy: 23. 8.–13. 9.
(pondělí–pátek, 8.00–17.00 h)
kde: mázhaus radnice města Plzně,
nám. Republiky 1
vernisáž: 26. 8., 17.00 hodin

70 let technického vysokého
školství v Plzni
kdy: 1. 9.–30. 9.
kde: před Studijní a vědeckou
knihovnou Plzeňského kraje, Sme
tanovy sady

Západočeská univerzita se v srpnu a září představí Plzeňanům 

KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ

Sportovní akce Sportmanie Plzeň
2019 navazuje na předchozí úspěšné
ročníky Sportmanie Plzeň a na
Olympijský park Plzeň 2016 s cel
kovou návštěvností přes 200 000
lidí za 3 roky. V roce 2019 se bude
konat od 17. 8. 2019 do 25. 8. 2019.
Sportovní kluby města Plzně
a Plzeňského kraje umožní dětem,
mládeži i dospělým vyzkoušet si
různé druhy sportů, účastnit se besed
se známými sportovci a vyslechnout
si přednášky o zdravém životním
stylu.

Sportmanie Plzeň 2019 – sobota
17. srpna až neděle 25. srpna 2019
Otevírací doba parku – všední
dny: od 13.00 do 20.00 hodin, víken
dy: od 10.00 do 20.00 hodin (sobota

Zveme vás na Sportmanii Plzeň!

Před dvěma lety vyhlásilo MŠMT
společně s Národním pedagogickým
centrem a knihovnou J. A. Komen
ského ověřovací program „Paměťo
vé instituce do škol“. Do tohoto
programu jsme byli vybráni jako jed
na ze 70 ZŠ v republice. Cílem pro
jektu je ověřit vliv zážitkové
pedagogiky na zvýšení kvality
výuky společenskovědních předmě
tů. Do projektu je zapojeno 22 vybra
ných paměťových institucí s 55
edukačními programy. Žákům jsou
hrazeny veškeré náklady spojené
s návštěvou konkrétní instituce.
Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli,
co znamená „zážitková pedagogi
ka“. Navštívili jsme Terezín, Bečov,
Kynžvart, Národní muzeum, Národ
ní technické muzeum aZemědělské
muzeum v Praze, Národní památník
na Vítkově, Centrum stavitelského
dědictví v Plasích. Čeká nás Památ
ník Lidice a nově otevřené Národní
muzeum v Praze.
Všechny edukační programy přines
ly žákům nejen nové poznatky, ale
i nevšední atmosféru v prostorách
paměťových institucí. Programů se
zúčastnilo více než 1 800 žáků naší
školy. Čeká nás poslední školní rok
(2019/2020) ověřování a stále je
z čeho vybírat. Na MŠMT proběhlo
zhodnocení tohoto projektu, které
vyznělo velice pozitivně. Cílem ově
řování je zajistit finanční podporu
těchto programů pro všechny žáky
ZŠ.

Mgr. Marta Kočalková
koordinátor projektu na 2. ZŠ

Zážitková pedagogika
na 2. ZŠ Gambrinus den je jednou z nej-

větších akcí plzeňského pivova-
ru ve městě, na konci června jej
navštívilo rekordních 34 tisíc
lidí. V rámci partnerství se oslav
zúčastnil i Městský obvod
Plzeň 3, který měl v jedné z piv-
ních zahrádek svoji unikátní
zónu. Právě zde mohli obyvatelé
centrálního obvodu zdarma
ochutnat nepasterizovanou
Gambrinus 11, kterou jim nače-
povalo vedení Městského obvo-
du Plzeň 3.
„Jako hrdý Plzeňák jsem velmi rád,
že jsme mohli být partnerem oslav
150. výročí tohoto světoznámého
plzeňského pivovaru, který je
nedílnou součástí našeho města
a obvodu,“ říká starosta David Pro
cházka. I. místostarosta Petr
Baloun zavzpomínal: „Jako bývalý
barman ve vysokoškolském klubu
jsem zavzpomínal na léta svých stu-

dií, které jsem si stejně jako točení
piva na Gambrinus dni, opravdu
užíval.“
„Podpora těchto oslav ze strany
našeho obvodu je jedním z mnoha
výsledků vzájemné spolupráce

vycházející z podepsané deklara-
ce o spolupráci mezi Plzeňským
Prazdrojem a Městským obvodem
Plzeň 3.“, doplnil místostarosta
Ondřej Ženíšek.

Oslavy 150. výročí založení pivovaru Gambrinus

17. 8. do 16.00 hodin, neděle 25. 8.
od 10.00 do 16.00 hod.)
Vstupné: zdarma
Hlavní atrakce–lezecká stěna, vod
ní skluzavka, lanový park, pumptrack
Zahajovací ceremoniál – 17. srpna
2019, proběhne v duchu oslav výro
čí 100 let narození Miroslava Zik
munda.
V neděli 18. srpna od 10 hodin se
návštěvníci mohou těšit na Den
s městským obvodem, kdy nebudou
chybět zajímavé soutěže a spousta
zábavy.



CENTRUM • BORY • SKVRŇANY • VALCHA • RADOBYČICE • DOUDLEVCE • NOVÁ HOSPODA • ZÁTIŠÍ

číslo 3 • srpen 2019 • 28. ročník • telefon: 378 036 496 • www.plzen3.eu
ZASTUPITELÉ

Na podzim uply
ne 30 let od
Sametové revo
luce. Třicet let od
chvíle, kdy se
nám vrátila svo
boda a demokra
cie. Pro jedny
hodnoty, bez kte

rých si život nelze představit, pro
jiné zas prázdné pojmy či nesnesi
telná přítěž, od které autoritářský
režim dokáže dokonale uchránit.
Když Mojžíš vyvedl svůj lid z egypt
ského zajetí, vodil ho 40 let po pouš
ti. Důvodem bylo to, že chtěl změnit
způsob jejich myšlení, ve kterém

zůstala otrocká mentalita. Nepřijali
totiž zodpovědnost za svůj život.
Jak řekl Tomáš G. Masaryk, demo
kracie sama lidi nevychovává. Sluš
ní, opravdoví lidé se vychovávají
rodinou, školami, církvemi, státní
správou, literaturou, žurnalistikou
atd. Žijeme v době, která je stále
více uspěchaná, a často chceme věci
a změny teď hned, nejlépe bez čeká
ní a toho, abychom pro to něco obě
tovali. Jak však říká jedno latinské
rčení: Per aspera ad astra, neboli
přes překážky ke hvězdám. Latinu
mě na gymnáziu učil pan profesor
Blažek, a začátky byly opravdu vel
mi těžké. Z prvního písemného testu

jsem měla takový strach, že jsem si
pro jistotu připravila tahák. Ač jsem
ho nakonec nepoužila, pan profesor
mi ho zabavil a z testu jsem dostala
za pět. Více než ta pětka mě ale trá
pilo svědomí a pocit, že jsem zkla
mala nejen sama sebe, ale především
pana profesora. Ten byl přísný, ale
za všech okolností spravedlivý.
Když po roce 1968 odmítl hodnotit
studenty podle toho, zda pocházeli
z disidentské rodiny či nikoliv, byl
„odejit pro nadbytečnost“ a až do
roku 1989 pracoval jako dělník
v keramických závodech v Horní
Bříze. Tehdy jsem se rozhodla, že
už se jednou pro vždy obejdu bez

taháku. Latinu jsem si díky panu
profesorovi a jeho přístupu zamilo
vala, a nakonec jsem si jí vybrala
i jako maturitní předmět. Byla to
dřina, ale milá dřina. A ten pocit
z překonání sebe sama stál za to.
A podobně je to vlastně i s demo
kracií. Je o každodenní práci. Není
zadarmo, musí se pro ni pracovat,
a je třeba za ni převzít plnou odpo
vědnost. Jedině pak má obsah
a smysl. Děkuji vám, pane profesore
Blažku, co jste mě naučil. Verba
docent, exempla trahunt. Slova učí,
příklady táhnou.

Eva Šafránková
zastupitelka MO Plzeň 3

Hrát fair play, aneb Exempla trahunt 

V pátek 26. srpna
si připomeneme
78. výročí naro
zení prvního
porevolučního
starosty Bohumi
la Kulhánka.
Kdo jste Bohou
še znali, tak mi

jistě dáte za pravdu, že byl tím, kdo
vtiskl našemu městskému obvodu
„tvář“.
Byl po listopadové revoluci prvním
starostou, kterého začali občané
města vnímat jako skutečného před
stavitele města. Po nudné éře před
sedů národních výborů se objevil
jako výrazná osobnost, často komu
nikoval s občany, a pro jeho velice
lidský přístup byl mezi nimi velmi
populární. Pamatuji si též na setkání
s ním, ještě jako občan a podnikatel,
a již tehdy jsem ho vnímal jako nej
výraznější osobnost tehdejších před
stavitelů města.
Na odkaz Bohumila Kulhánka jsem
navázal po svém nástupu do funkce
starosty v roce 2006 a na jeho počest
jsem zastupitelstvu obvodu navrhl
zadat mincovně v Jablonci výrobu
plaket Bohumila Kulhánka. 

Plaketa Bohumila Kulhánka je oce
nění, kterým městský obvod již
několik let vyjadřuje poděkování
významným osobnostem. Plaketou
se už může pyšnit řada významných
umělců mezi nimi například rodák
z Plzně Karel Gott, řada sportovců,
lékařů, policistů, vědců, ale i dalších
osobností. 
Čest památce Bohumila Kulhánka. 

Jiří Strobach,
předseda Kontrolního výboru

ZMO Plzeň 3

Starosta, který nám dal tvář

Bohumil Kulhánek

Karel Gott získal plaketu v listopadu 2009 po společném koncertu s Evou
Urbanovou.
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Jednání Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 3 jsou veřejně přístupná.
Zasedání probíhají v zasedací místnosti ve 3. patře budovy Úřadu měst
ského obvodu Plzeň 3 (sady Pětatřicátníků 7,9) vždy od 14 hodin v těchto
termínech: 4. září a 4. prosince.
Jednání lze sledovat také online (odkaz vždy v den konání jednání na
webových stránkách www.plzen3.eu) a nově jsou také zveřejňovány
zápisy z každého jednání, taktéž na stránkách obvodu.
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Mgr. David Procházka – starosta MO Plzeň 3
378 036 400 / 727 983 552 / prochazkad@plzen.eu 
Kateřina Cimická – asistentka starosty
378 036 500 / cimickak@plzen.eu 

Ing. Petr Baloun – místostarosta MO Plzeň 3
378 036 401 / 724 602 845 / baloun@plzen.eu 
Eva Kubíková – asistentka místostarosty  
378 036 501 / kubikovaev@plzen.eu

Mgr. Ondřej Ženíšek – místostarosta MO Plzeň 3
378 036 402 / 724 278 249 / zeniseko@plzen.eu 
Mgr. Radim Bílý – asistent místostarosty
378 036 502 / bilyr@plzen.eu

Ing. Stanislav Šec – místostarosta MO Plzeň 3
378 036 403 / 702 154 118 / sec@plzen.eu
Renata Neubauerová – asistentka místostarosty
378 036 503 / neubauerova@plzen.eu

Jiří Strobach – předseda kontrolního výboru ZMO Plzeň 3
378 036 404 / strobach@plzen.eu 

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Mgr. Petr Baloun – tajemník ÚMO Plzeň 3
378 036 520 / balounp@plzen.eu

Lucie Soukupová – asistentka tajemníka 
378 036 529 / soukupoval@plzen.eu
JUDr. Ivo Javůrek – vedoucí kanceláře tajemníka
378 036 573 / javureki@plzen.eu
Mgr. Miroslav Knotek – vedoucí organizačního a tiskového oddělení
378 036 429 / knotek@plzen.eu

ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ
JUDr. Ivo Javůrek – pověřený vedoucí odboru
378 036 573 / javureki@plzen.eu

ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Petr Ubry – vedoucí odboru
378 036 433 / ubry@plzen.eu

ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A MATRIKY
JUDr. Miloslav Hora – vedoucí odboru
378 036 450 / horami@plzen.eu

ODBOR STAVEBNĚ SPRÁVNÍ A INVESTIC
Ivona Hůrková – pověřená vedoucí odboru
378 036 510 / hurkova@plzen.eu

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Marie Rumlová, DiS. – vedoucí odboru
378 036 522 / rumlova@plzen.eu

Městský obvod Plzeň 3

Radobyčice
V sobotu 18. května si občané
v Radobyčicích připomněli a spo
lečně oslavili 100. výročí od zalo
žení místního sokola, loňské výročí
110. let od založení radobyčického
SDH a konal se také po 10 letech
Sraz rodáků. 
Celé oslavy začaly pietním aktem
u Pomníku padlých na Dlážděné uli
ci. Postupně se památce radobyčic
kých padlých vojáků poklonili,
vzdali jim čest a položili u pomníku
květiny a věnce místní sokoli, hasiči,
Spolek Staročeská LiRa, za před
stavitele města místní rodák primá
tor pan Martin Baxa a za Městský
obvod Plzeň 3 starosta David Pro

cházka a místostarostové Petr
Baloun a Ondřej Ženíšek. V podání
Spolku Staročeská LiRa zazněla na
závěr u pomníku česká hymna.
Hasiči si pro návštěvníky připravili
prohlídku jejich hasičského auta
i dobové hasičské techniky, v pří
sálku sokolovny pak návštěvníci
mohli vidět výstavu dobových foto
grafií a památečních předmětů z his
torie obce, hasičů a sokola.
Uskutečnil se také přátelský zápas
v házené bývalých členů házenkář
ského oddílu a přátel. 
Za pořadatele celé akce TJ Sokol
PlzeňRadobyčice, SDH Plzeň
Radobyčice a Spolek Staročeská
LiRa děkujeme za tak hojnou účast.

Nová Hospoda
V upraveném areálu Sokolovny na
Nové Hospodě proběhla 15. června
velkolepá oslava stoletého výročí
vzniku místní tělocvičné jednoty. Na
slavnostním zahájení nechyběli ani
představitelé města a kraje starosta
Městského obvodu Plzeň 3 David
Procházka, náměstkyně hejtmana
Plzeňského kraje Ivana Bartošová
a předsedkyně Nadace 700 let Plzně
Alice Kozáková. Popřát k jubileu při
šel rovněž starosta spřátelené organi
zace TJ Sokol Valcha Petr Šperl.
Starosta TJ Sokol Nová Hospoda Zde
něk Černý návštěvníky seznámil shis
torií vzniku a činnosti spolku, kterou
dokumentovaly také vystavené foto

grafie, staré kroniky avideoprojekce.
Následoval celodenní bohatý program
sestávající z řady sportovních utkání
v retrotenisu, stolním tenisu, kužel
kách, pétanque, národní házené či
nohejbalu a kulturních programů pro
děti i dospělé. Součástí oslav bylo též
ocenění dlouholetých aktivních členů,
bez jejichž dobrovolné práce by TJ
Sokol Nová Hospoda nebyla tak
úspěšným spolkem. Akce byla hojně
navštívena rodáky, současnými
ibývalými členy ináhodnými cyklis
ty, pro něž je Sokolovna na Nové Hos
podě vítanou zastávkou. Všichni přáli
tělocvičné jednotě další úspěšnou
stovku let aktivní podpory sportování
dětí i dospělých.

100. sokolské výročí slavili v Radobyčicích i na Nové Hospodě
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