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Sedmáci, osmáci a deváťáci 
2. základní školy ve Schwar-
zově ulici v Plzni napsali vy-
svědčení centrálnímu obvodu 
Plzeň 3. Vyzval je k tomu Plzeň-
ský deník v rámci svého dlou-
hodobého projektu „Vysvědčení 
našim radním“. Žáci jednotli-
vých tříd se společně sešli a dis-
kutovali, jakou známku obvodu 
přidělí v předmětech: kulturní 
vyžití, sportovní vyžití, život-
ní prostředí, dopravní spojení  
a pomoc radnice škole.

Pro vysvědčení si pak osobně 
přišel starosta obvodu Jiří  
Strobach se zástupci Plzeň-
ského deníku. „Máme u školy 
pěkné hřiště, obvod loni přispěl 
naší škole na sportovní olym-

piádu, takže sportovní vyžití je 
na jedničku,“ vysvětlovali své 
známky žáci. Stejně žáci ocenili 
i pomoc radnice škole. Cenili si 
především toho, že obvod pod-
pořil projekt angličtina s rodi-
lým mluvčím. Projekt rodilého 
mluvčího chce obvod nadále 
podporovat.

Dvě dvojky a jednu trojku pak 
obvod obdržel za životní pro-
středí. „Uvítali bychom, kdyby 
se v okolí školy častěji sekala 
tráva, mnozí z nás jsou totiž 
alergici,“ zdůvodnili školáci 
toto oznámkování. Nelíbilo se 
jim ani okolí Jižního nádraží, 
kde je podle nich nepořádek.

„Je skvělé, jak někteří žáci 
dokáží dobře diskutovat a pre-

zentovat své názory,“ chválil 
školáky starosta. Některé z ná-
mětů podle něj rozhodně stojí 
za zamyšlení, ačkoliv děti často 
nevidí ekonomickou stránku 
věci. „Například s častějším, 
sekáním trávy je to problema-
tické. Někdy je poměrně suché 
léto, tráva tak neroste, za sezonu 
ji posekáme jen dvakrát či tři-

krát. Další rok je třeba sekat ví-
cekrát, ale máme pořád stej-
nou sumu,“ vysvětluje žákům 
starosta. Problém Jižního Před-
městí je vedení obvodu velmi 
dobře znám. „Objekt má v uží-
vání jedna nezisková organizace 
a sám jsem se chtěl seznámit  
s tím, co se chystá,“ říká Jiří 
Strobach. 

Školáci dali vysvědčení radním obvodu

Jiří Strobach, starosta centrálního obvodu Plzeň 3, přebírá vysvědčení od žáků třídy 8. A 2. základní školy ve Schwarzově ulici. Přihlíží ředitelka školy Jaroslava 
Kuklová (druhá zprava)

Obvod prospěl s vyznamenáním, jedničky měli za sportovní vyžití i za pomoc škole



Nejvíce se vybralo na území 
centrální obvodu Plzeň 3; více 
než sto padesát pět tisíc korun, 
což loňskou částku převyšu-
je téměř o pětadvacet tisíc ko-
run. „Je to pochopitelné, v cen-
tru města se pohybuje nejví-
ce lidí, takže zde bylo nasazeno 
také nejvíce skupinek s kasička-
mi,“ říká Anna Srbová, koordi-
nátorka Tříkrálové sbírky, která 
ji organizuje od jejího začátku  
v roce 2001. 

Jak s penězi naložíte? 
Pravidla Tříkrálové sbírky 

jsou jasná. Vše odevzdáváme 
do Prahy centrále Charity Čes-
ké republiky. Pětatřicet procent 
z této částky rozděluje centrála, 
část je určena na humanitární 
pomoc do zahraničí, letos tyto 
peníze pomáhají v Haiti, kte-
ré postihlo ničivé zemětřesení. 
Šedesát pět procent se pak vrací 
do místa, kde se peníze vybraly.

V Plzni budete mít k dispo-
zici více než dvě stě třicet tisíc 
korun. Na co budou využity?

Padesát procent z této část-
ky je určeno na službu tísňové 
péče a na náklady spojené se 
službou osobní asistence těžce 
zdravotně postižených občanů. 
Patnáct procent půjde na akutní 
krizovou výpomoc lidem z uli-
ce, což znamená, že jim bude-
me schopni pomoci například 

s uhrazením doplatků za léky 
či s poplatky, které jsou spoje-
ny s vyřízením dokladů. Dal-
ších patnáct procent je určeno 
pro nízkoprahové volnočasové 
aktivity Centra pro rodinu Vi-
nice. A dvacet procent zůsta-
ne plzeňské farnosti na podpo-
ru akcí pro sociálně slabé děti  
a mládež. 

Jako koordinátorka dob-
rovolnické pomoci Městské 
charity Plzeň stojíte za or-
ganizací Tříkrálové sbírky  
v Plzni od samého začátku, co 
vše musíte zajistit?

Musím domluvit na úřa-
dech zapečetění kasiček  
a poté spočítání peněz, také 
je třeba dát dohromady dob-
rovolnické skupinky, připra-
vit a zorganizovat doprovod-
ný program. Letos na něm na-
příklad vystoupily sbory Scho-
la od redemptoristů, Schola 
od sv. Bartoloměje nebo Quo  
Vadis, Schola od Panny Marie 
Nanebevzaté, Vox Imperfecta  
a děti z Umělecké školy v Re-
voluční ulici.

Je něco co vás během 
tříkrálové sbírky trápí?

Falešní výběrci. V Plzni jich je 
několik, mají už vyrobenou i ně-
jakou legitimaci, takže jediným 
vodítkem pro lidi, kteří chtějí mít 
jistotu, že jejich peníze skutečně 

pomohou potřebným, je úředně 
zapečetěná kasička.

Jako koordinátorka dob-
rovolnických služeb pracuje-
te už více než 15 let. Je zájem  
o dobrovolnickou pomoc?

Máme v tuto chvíli evidová-
no dvaadevadesát dobrovolní-
ků. Hlásí  se nám studenti, ma-

minky na mateřské dovolené  
i čerství důchodci. 

Má dobrovolnická činnost 
nějaké úskalí?

Dobrovolníci procházejí zá-
cvikem, a upozorníme je i na 
to, že je třeba ctít dohodnutá 
pravidla, aby se nestali využí-
vanou obětí. 
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Investice 2010: Areál u borské přehrady a cyklostezka 
Výstavba multifunkční-

ho sportovního a relaxačního 
areálu, vybudování cyklostez-
ky a revitalizace vnitrobloku. 
To jsou investiční akce, za něž 
chce v letošním roce centrální 
obvod Plzeň 3 utratit nejvíce 
peněz. 

Výstavba rozsáhlého areálu 
u borské přehrady, kde kromě 
mnoha sportovišť a hřišť 
nebude chybět ani koupací 
jezírko, je největší letošní in-
vestiční akcí, stát bude téměř 
devadesát milionů korun. 

Obvod jednal s občanským 
sdružením Plzeňská sportovní 
unie, která je servisní organi-
zací pro tělovýchovné jednoty 
a sportovní kluby v Plzni  
a zároveň je v organizačním za-
členění Českého svazu tělesné 
výchovy. „Chceme, aby se 
k navrženým sportovištím vy-
jádřily jednotlivé sportovní 
kluby a daly nám podnět jak 
nejlépe sportoviště postavit 
a vybavit tak, aby co nejlépe 
vyhovovala sportujícím obča-
nům. V současné době hledáme 

provozovatele tohoto areálu  
a sponzory, kteří by na provoz 
přispívali. V prvé řadě chceme 
oslovit plzeňskou Škodovku, 
která nyní například přispívá 
na areál na Slovanech u řeky 
Radbuzy,“ uvádí Jiří Strobach, 
starosta obvodu.

Více než jedenáct a půl 
milionu korun pak bude stát 
vybudování nové cyklostezky  
s in-line dráhou spojující Přední 
Skvrňany od železniční lávky 
ve Stříbrské ulici se Zadními 
Skvrňany v Lábkově ulici. 

Dvacet milionů korun si 
vyžádá revitalizace vnitroblo-
ku u obchodu Albert, kde dojde 
k rekonstrukci plochy před pro-
dejnou a k vybudování sezení  
s lavičkami a stromy.

Na další období pak obvod 
počítá s revitalizací dalších 
vnitrobloků na Borech i ve 
Skvrňanech i s úpravami a roz-
šířením parkovišť například 
v ulicích Nade Mží, Husově 
nebo Brožíkově. V plánu jsou 
i rekonstrukce ulic v Radoby-
čicích.

Srbová přepočítává peníze z Tříkrálové sbírky v Úřadu městského obvodu Plzeň 3

Kašpar, Melichar a Baltazar v Plzni vybrali statisíce
Tři králové letos v lednu v ulicích Plzně vykoledovali nejvíce peněz za deset let. Organizátoři známé Tříkrálové sbírky po jejím ukonče-

ní napočítali v kasičkách více než tři sta padesát osm tisíc korun.
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Centrální obvod Plzeň 3  
v tomto roce vypisuje několik 
grantových programů. Rozdě-
leno bude nejméně dva a půl 
milionu korun. Během prosin-
ce minulého roku už proběh-
lo první kolo přijímání žádos-
tí v oblasti kultury, komise ná-
vrhy posoudila, v únoru se jimi 
bude zabývat rada popřípadě 
zastupitelstvo obvodu. Kultur-
ní komise, která žádosti hodno-
tí, plánuje vypsat ještě v prv-
ní polovině tohoto roku druhé 
kolo podávání žádostí.

Od 1. ledna tohoto roku do 
31. března probíhá také 1. kolo 
grantového programu pro ob-
last veřejného pořádku a krimi-
nality a 1. února odstartovalo 1. 
kolo přijímání žádostí o granty 
v oblasti volnočasových akti-
vit, které potrvá do 15. března.

Žadatelé, kteří nesplňu-
jí podmínky předchozích ob-
lastí, mohou uspět v granto-
vém programu Finančního vý-

boru. Ten žádosti přijímá do  
5. března. 

„Cílem našeho grantového 
systému je, aby obvod efektiv-
ně podporoval aktivity, které se 
konají na jeho území a přispí-
vají k prevenci kriminality, ke 
smysluplnému vyplnění vol-
ného času dětí, mládeže, do-
spělých i seniorů nebo kultur-
nímu vyžití obyvatel našeho  
obvodu,“ poznamenává Petr 
Kastner, radní a předseda kul-
turní komise. 

O granty se mohou ucházet 
občanská sdružení, právnické 
i fyzické osoby. Musí však mít 
vypořádány veškeré závazky 
vůči státu, kraji i městu. Žádos-
ti je možné podávat přes poda-
telnu. Formuláře jsou ke staže-
ní na webových stránkách obvo-
du www.umo3.plzen.eu v sekci 
Úřad městského obvodu, kolon-
ka Formuláře. Informace o jed-
notlivých dotačních programech 
najdete také v Aktualitách.

Obvod rozděluje peníze

Starosta Jiří Strobach předává certifikát absolventce Poradny vyššího věku. 
Tento  úspěšný loňský vzdělávací projekt pro seniory byl jednou z akcí, které třetí 
plzeňský obvod podpořil v rámci svých dotačních programů
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Přijďte si 6. března zaplesat mezi studenty
Plesová sezóna je v plném 

proudu, a tak ani studenti 
nezahálí. Tradičně již po 
čtvrté v řadě studenti Zápa-
dočeské univerzity připra-
vují Studentský ples ZČU. 
Patronem plesu je stejně jako 
v minulém roce rektor ZČU 
doc. Josef Průša a starosta MO 
Plzeň 3 Jiří Strobach. Student-
ský ples je vedle Reprezentač-
ního plesu univerzity jedineč-
nou kulturní událostí Západo-
české univerzity, kde se setkají 
nejen studenti ZČU a zahra-
niční studenti, ale i vyučující  
a široká veřejnost. 

Novinkou je, že letošní 
ročník bude tematicky zamě-
řen a ponese se v duchu 60. 
let - natupírovaných vlasů, 

barevných lampionů,  krát-
kých šatů a dobové hudby. 
Stejně tak bude k tematickému 
stylu uspořádaný program, 

což znamená, že se mimo 
jiné můžete těšit na zajímavé 
videoprojekce vztahující se 
k našim i světovým dějinám. 

K tanci zahraje Okiii band  
a ke zhlédnutí budou taneční  
a zábavná vystoupení. 

Jako na každém pořádném 
plese nebude chybět velká hra 
o hodnotné ceny ani půlnoční 
překvapení. Studentský ples 
Vám 6. března 2010 od 19:30 
v Parkhotelu Plzeň přináší 
studentské organizace půso-
bící na ZČU: ESN Plzeň, 
AIESEC Plzeň, SKVAIP, 
Studentská komora Akade-
mického senátu ZČU a další.

Lístky budou v prodeji 
od druhého týdne letního 
semestru, tedy od 22. února  
2010 na určených místech. 
Více informací získáte na 
webových stránkách plesu  
http://studentskyples.zcu.cz/.

Obvod si musel poradit s přívaly sněhu
Přívaly sněhu v první polo-

vině ledna znamenaly přede-
vším pro pracovníky odboru 
dopravy a životního prostředí  
a úklidové firmy zvýšené 
pracovní nasazení. Museli 
uklidit zhruba osm set čtyřicet 
tisíc metrů čtverečních ko-
munikací pro pěší a devět 
set sedmdesát tisíc metrů 
čtverečních pozemních komu-
nikací. 

„Sníh odklízíme podle plánu 
zimní údržby, přednost má 
právě okolí nemocnic a dalších 
veřejných budov, např. škol, 
a zastávky městské hromadné 

dopravy,“ uvádí Jiří Strobach, 
starosta centrálního plzeňského 
obvodu. 

Velké množství čerstvě 
napadaného sněhu se uklízí 
především pluhováním, teprve 
poté, co sníh přestane padat 
může přijít na řadu další ošetření 
v podobě chemického nebo 
inertního posypu. 

Obvod první den po sněhové 
kalamitě, tedy v pondělí 11. 
ledna zaznamenal několik 
stížností. Lidé upozorňovali 
například na nahrnutý sníh na 
přechodu U Práce či na vstup 
do internátů v Lábkově ulici, 

který je do mírného svahu  
a chodcům to zde podkluzo-
valo. Pracovníci odboru dopra-
vy a životního prostředí podle 
připomínek občanů i podle 
svých poznatků přímo z terénu 
koordivali práci úklidových 
firem a připomínky operativně 
řešili.

Poté, co byl sníh z většiny 
komunikací odklizen, pustil 
se obvod do odvozu hromad 
sněhu, které zůstali v centru 
města. „Sníh jsme začali 
ve čtvrtek 14. ledna odvá-
žet nákladními automobily  

z historického středu města  
a z pěších zón,“ poznamenává 
starosta a dodává, že svoz 
pokračoval i o den později  
a také o víkendu, kdy byl 
odvážen sníh nahrnutý u pře-
chodů pro chodce.

Když ustalo padání sněhu  
a oteplilo se, přišel další problém. 
„Museli jsme povolat hasi- 
če, aby ze střech budov, v nichž 
sídlí náš úřad, odstranili ta- 
jící sníh. Šlo o preventivní 
opatření, aby sníh nespadal na 
chodník a případně někoho ne-
zranil,“ vysvětluje Jiří Strobach.
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Štěstí přeje  
připraveným Právní poradna  

pro seniory pokračuje
Jedenkrát v lednu, dvakrát v únoru a březnu bude seniorům 

třetího plzeňského obvodu zdarma k dispozici právník.
„Pokračujeme v úspěšné Právní poradně pro seniory, 

kterou náš obvod pořádal na podzim minulého roku,“ 
poznamenává Jiří Strobach, starosta centrálního obvodu. 
„Loni se konala poradna pětkrát a pomoc vyhledalo 
celkem třináct lidí. Nejčastěji je zajímaly problémy dědictví  
a vztahy mezi nájemci a majiteli bytů,“ informuje a dodává, 
že obvod už během prosince registroval téměř denně dotazy 
na další termíny poradny v roce 2010.   

Právní poradna pro seniory se letos koná vždy v úterý 
od 10 do 12 hodin ve dnech 26. ledna, 9. a 23. února, 9.  
a 23. března, 13. a 27. dubna. Je nutné, aby se zájemci 
předem objednali u Bc. Miroslava Knotka na telefonním 
čísle 37 803 6492. 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 není však poskyto-
váno v oblasti trestněprávní či obchodně-právní. Právník 
neprovádí úkony jako je sepisování smluv nebo zastupo-
vání před soudy, zájemcům ale poradí, jak problém řešit či 
na jaké orgány se mají obrátit

Obvodní knihovna Bory 
vyhlašuje tipovací soutěž

Víte, co to je pandemie, jak 
se bránit proti infekčním ne-
mocem, co má obsahovat tzv. 
evakuační zavazadlo, umí-
te správně provést resuscitaci  
s umělým dýcháním?

Odpověď na všechno a ješ-
tě i na další otázky dostali žáci 
2.ZŠ ve Schwarzově ulici při 
projektovém dnu nazvaném 
„Štěstí přeje připraveným“,  
a to za pomoci studentek Střed-
ní zdravotnické školy a Vyš-
ší odborné školy zdravotnické 
na Karlovarské třídě pod zášti-
tou zástupkyně ředitelky ško-
ly Mgr. Ivany Křížové a pod 
metodickým vedením odbor-
ných učitelek Bc. Miloslavy  
Řeřichové a Mgr. Ladislavy 
Skopové. 

Studentky této školy měly 
zpracované videoprojekty, 
které doplňovaly vlastním vý-
kladem.

„Moc se nám to líbilo, stu-
dentky se střídaly a někte-
ré věci nám přibližovaly pří-
klady ze současnosti. Jako to  
o prasečí chřipce,“ říká žáky-
ně 7.B Monika.

„Bylo zajímavé vyzkoušet si, 
jak se cítí nevidomý a jak mu 
máme pomáhat třeba při na-
stupování do trolejbusu,“ do-
plňuje spolužačku třináctiletý 
Radek.

Po dvouhodinovém vystou-
pení studentek tento projekto-

vý den ještě neskončil. Násle-
dovaly praktické ukázky ob-
vazové techniky, srdeční ma-
sáže a umělého dýchání. To 
všechno si mohli žáci sami 
zkusit.

Dozvěděli se také, jak se 
vyhlašuje požární poplach, 
jak oznámit nehodu, jaká jsou 
čísla tísňových linek volání 
a spoustu dalších důležitých 
věcí.

„Jsem ráda, že jsem si moh-
la vyzkoušet umělé dýchání na 
modelu. Je to těžší než se zdá, 
zvláště jestliže se má dýchání 
kombinovat s masáží srdce,“ 
svěřuje se Monika.

V závěrečném testu si pak 
všichni ověřili, co si z tohoto 
dne zapamatovali.

„Myslím, že vzájemná spo-
lupráce mezi oběma školami 
zastoupenými ředitelkou Mgr. 
Jaroslavou Kuklovou a PhDr. 
Květou Vachudovou, se bude 
po dnešních zkušenostech roz-
víjet i v příštích letech. Někte-
ré materiály  studentek mů-
žeme použít i při vyučová-
ní,“ říká ředitelka 2.ZŠ Mgr. 
Jaroslava Kuklová.

„Příští rok bychom se chtěli 
s žádostí o spolupráci obrátit 
i na plzeňský HZS,“ doplňuje.

Podle vyjádření žáků je jas-
né, že se na další „projektový 
den“ již teď těší! 

Mgr. Petr Poncar, 2. ZŠ Plzeň

Do sítě Knihovny města 
Plzně patří také Obvodní 
knihovna Bory, která právě  
3 roky poskytuje své služby 
v 6. patře budovy III. polikli-
niky v Čechově ulici 44. 
Rádi bychom to společně 
s našimi čtenáři a širokou 
veřejností oslavili, a proto 
všechny srdečně zveme  
k účasti v tipovací soutěži 
a na slavnostním čtenář-
ském odpoledni. Ptáme se: 
Kolik se za 3 roky (od 12. 3. 
2007 do 11. 3. 2010) půjčilo 
dokumentů v Obvodní 
knihovně Bory? 

Tipovat můžete osobně 
nebo poštou na adrese 
Knihovna města Plzně, 
OK Bory, Čechova 
44, 301 00 Plzeň nebo 
elektronickou poštou na 
adrese bory@plzen.eu 
a to vše s termínem doručení 
do 11. března 2010. Nezapo-
meňte na sebe uvést kontakt 
(jméno, adresa, telefon, 

email), abychom vás mohli 
případně odměnit a pozvat na 
slavností čtenářské odpoled-
ne, které proběhne v půli 
března v naší knihovně.

Na závěr trocha pomocné 
statistiky z  borské knihovny: 
v roce 2009 se u nás zaregis-
trovalo 1639 čtenářů, kteří 
si během 23146 návštěv 
dohromady půjčili 95165 
dokumentů. Viděno z jiného 
úhlu můžeme říci, že jsme 
v průměru každou otevírací 
hodinu registrovali 1 čtenáře, 
obsloužili 14 návštěvníků  
a naši knihovnu na čas 
opustilo 56 dokumentů. 

Těšíme se na všechny, 
kteří přijdou využít naše 
služby. A všem milovní-
kům četby doporučujeme, 
aby byli ve střehu, protože 
letos proběhne nultý ročník 
celostátní akce „Březen – 
měsíc čtenářů.“

Kateřina Smílková, 
knihovna Bory
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Výsledky soutěže Senior roku 2009

První místo podle poroty patří panu Rudolfu Chroustovi, který je i ve svých 
jednaosmdesáti letech nejen aktivním hráčem stolního tenisu, ale především 
obětavým spolupracovníkem Střediska volného času dětí a mládeže v Plzni, kde 
vede kroužky stolního tenisu. Cenu předává Jiří Strobach, starosta obvodu.

Druhým místem porota ocenila paní Lýdii Kovářovou. Ta je válečnou veteránkou, 
členkou a bývalou jednatelkou Základní organizace Českého svazu bojovníků za 
svobodu Plzeň-střed, nyní pomáhá s opravou památníku na náměstí Míru. Také 
aktivně spolupracuje s 2. základní školou v Plzni na přípravě různých akcí pro 
děti.  Cenu předává Zdeněk Levý, ředitel ČRo Plzeň.

Zvláštní ocenění porota udělila paní Libuši Světlíkové. Cena jí patří proto, že její 
životní postoj může být inspirací i pro mnoho další lidí, ke kterým byl osud daleko 
milosrdnější než k ní. Paní Libuše Světlíková i přes těžké zdravotní postižení vede 
plnohodnotný a aktivní život i pomáhá ostatním. Podílí se například na přípravě 
oslav Vánoc pro osaměle žijící duchovní, ze svého důchodu také přispívá na 
dobročinné účely různým nadacím. 

Třetí místo udělila paní Bohumile Šmolíkové. Cenu získala především za svou 
aktivní činnost v organizaci Svazu důchodců Plzeň-Skvrňany, v níž pro ostatní 
členy organizuje výlety i kulturní akce a vždy je ochotna pomoci. Jako bývalá 
pedagožka měla vliv na životy několika generací dětí. Cenu předává Alena Nová, 
šéfredaktorka západočeských Deníků. 
Foto: Zdeněk Vaiz, Plzeňský Deník

V prosinci minulého roku byly v Pivovarském muzeu vyhlášeny výsledky 1. ročníku soutěže Senior roku. Všichni navržení kandidáti se společně vyfotili. Obvod vyhlásí 
tutu soutěž i letos. Foto: Hynek Mojžíš
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Jednaosmdesátiletý Rudolf 
Chroust se dnes stal Seniorem 
roku 2009. Titul si podle 
poroty zaslouží za svůj aktivní 
přístup k životu a za práci  
s dětmi ve Středisku Volného 
času dětí a mládeže v Pallově 
ulici, kde už od šedesátých let 
minulého století vede kroužky 
stolního tenisu. „Jsem překva-
pený, něco takového jsme 
nečekal, ale samozřejmě,  
že mám z ceny radost,“ řekl 
při vyhlašování výsledků  

stále aktivní hráč stolního 
tenisu.  

Soutěž Senior roku vyhlásil 
letos 1. října centrální obvod 
Plzeň 3. „Víme, že mnoho 
seniorů je aktivních, chtěli 
jsme jim za jejich práci pro 
druhé poděkovat a zároveň 
na jejich činnost upozornit 
širokou veřejnost,“ vysvět-
luje starosta Jiří Strobach, 
proč obvod tuto soutěž 
vyhlásil. „Tipy na ty, kdo si 
titul Senior roku zaslouží, nám 

zasílali sami občané našeho 
obvodu, sešlo se nám celkem 
jednatřicet návrhů,“ pokra-
čuje starosta a dodává, že 
každý z navržených dostal 
jako poděkování za svou 
práci dárek. Předávání cen se 
konalo  v Pivovarském muzeu 
a všichni hosté byli pozváni po 
slavnostním vyhlášení na jeho 
prohlídku. 

Porota ve složení Jiří 
Strobach, starosta centrálního 
obvodu, Alena Nová, šéfre-

daktorka západočeské divize 
Deníku, Zdeněk Levý, ředitel 
Českého rozhlasu Plzeň a Vlasta  
Faiferlíková, ředitelka Regio-
nálního dobrovolnického centra 
Totem zvolila pro své nelehké 
rozhodování jednotný klíč 
– setkávaní generací. Právě 
díky tomu, že se senioři věnují 
těm nejmladším, dochází  
k podpoře mezigeneračního 
soužití a mladí lidé tak mají 
šanci vytvořit si pozitivní obraz 
o starší generaci. 

Advent a Silvestr v Plzni

Z vyhlášení výsledků soutěže Senior roku...

Obvod pořádal už podruhé na náměstí republiky silvestrovské oslavy. S rokem 2009 se přišly rozloučit tisícovky Plzeňanů.

Malá vzpomínka na loňské vánoční trhy. Trvaly téměř tři týdny a den před 
Štědrým večerem zastupitelé třetího obvodu Jiří Strobach, Marta Dolejšová, 
Pavel Stelzer, Petr Kastner, Veronika Jilichová Nová a Miloslav Švantner 
rozlévali návštěvníkům trhů vynikající gulášovou polévku.

...3, 2, 1 Vítejte v roce 2010. Přejeme vám jen to dobré...
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Jako každý rok i letos 
jsme měli několik velmi 
pěkných akcí. První byla 
„Vánoční výstavka“ různých 
výrobků, které vyrobili naši 
senioři například z vizovic-
kého těsta nebo z kukuřič-
ného šustí. Na tuto výstavu se 
přicházejí podívat děti, mladí  
i starší lidé a obdivují, co 
dokážou lidské ruce. Po 
prohlídce mohou návštěvníci 
ještě posedět a dát si kávu, 
chlebíčky a zákusky. Výstavku 
si přišlo prohlédnout 170 osob. 

Druhou naší velkou akcí 
jsou „České Vánoce“, na nichž 
vystoupil dětský sbor Jiřičky 
pod vedením paní učitelky 
Procházkové. Dále pak násle-
dovaly ochutnávky vánoč-
ního cukroví, které napekly 
a přinesly naše seniorky, 
takže každý návštěvník mohl 
ochutnat až osm druhů cukroví. 
Uspořádali jsme také tombolu, 
v níž každý něco vyhrál. 

Třetí akcí byla společná 
návštěva vánočního koncertu 

v kulturním domě Peklo, kde 
jsme se zaposlouchali do 

krásných koled a vyslechli 
také Vánoční mši Jana Jakuba 
Ryby.

Poslední loňskou akcí 
byla společná vycházka do 
Černic, kde jsme se naoběd-
vali, popovídali a v klidu 
odjeli do svých domovů.  
V restauraci Purkmistr jsme si 
ještě prohlédli krásnou sbírku 

různých starožitných mlýnků, 
kuchyňských vah, korbelů 

a hodin. Slíbili jsme si, že 
dožijeme-li se silvestra 2010, 
vycházku si zopakujeme.

Vítanou návštěvou byl na 
„Českých Vánocích“ náš 
pan starosta MO Plzeň 3 Jiří 
Strobach a určitě byl mile 
překvapen, co dokážou senioři 
pro seniory udělat s chutí  
a láskou. Byli jsme moc rádi za 

jeho návštěvu, protože se mohl 
přesvědčit, že finanční dotace, 
kterou od obvodu dostáváme, 
je  využita ve prospěch našich 
seniorů. Vždyť je v roce 2009 
jsme připravili 21 akcí, na 
nichž bylo 1 467 návštěvníků.

Na 1. pololetí tohoto roku 
máme již opět připraveno plno 
zajímavostí a pokud byste 
se chtěli o naší organizaci 
něco dozvědět, tak sledujte 
pořad Senior servis Českého 
rozhlasu Plzeň od 9.45 do 
10.00 hodin. Zprávy o našich 
akcích jsou také publikovány 
v příloze Kultura Plzeňského 
deníku. Informace získáte 
také  a také v kanceláři SD ČR  
v Thámově ulici číslo 12 vždy 
v úterý od 10 do 14 hodin. 

Celý náš výbor přeje všem 
seniorů, do nového roku 
2010 v prvé řadě jen a jen 
dobré zdraví, životní pohodu  
a radost z našich akcí, pokud je 
navštívíte.

Bohumila Šmolíková
kult. ref. SD ČR Plzeň-Skvrňany

Předvánoční čas skvrňanského svazu důchodců

Kulturní, volnočasové a křesťanské  
centrum Plzeň - Skvrňany

Možná jste při svých cestách 
po Plzni nebo vlakem na 
Pňovany zaznamenali stave-
niště v Malesické ulici. Podle 
architektonické studie ing. 
arch. Jan Soukupa a ing. arch 
Jan Trčky zde od srpna 2009 
vzniká svými tvary ojedinělý 
kostel, který bude po otevření 
sloužit také jako společen-
ské, a kulturní centrum, jehož 
prostory poskytnou zázemí 
pro aktivní občanský život 
obyvatel městské části Plzeň 
– Skvrňany. Projekt navazuje 
na historicko-kulturní vývoj 
přilehlého území, a to na 
předválečné snahy vybudo-
vat na nároží Křimické 
zařazen do Integrovaného 
plánu rozvoje města Plzeň 
(IPRM) „Plzeň - Evropské 
hlavní město kultury 2015” 
a jeho vybudování je podpo-

řeno Evropským fondem pro 
obnovu a rozvoj.

A na jaké aktivity se 
mohou návštěvníci KVK 
Centra těšit? Ve spolupráci  
s partnerskými organiza-
cemi jsou připravovány 
kulturní akce, volnočasové 
aktivity pro děti i pro dospělé  
a duchovní programy, zázemí 
zde bude mít místní poboč- 
ka humanitární organizace 
ADRA a bezplatná právní 
poradna.

Z kulturních akcí to 
budou například koncerty, 
přehrávky, cestopisy či be-
sedy, z duchovních pravidelné 
i příležitostné bohoslužby, 
včetně dětských, biblické 
kurzy, pěvecký soubor nebo 
různé tematické pořady.   
Pro děti jsou připravovány  
skautské schůzky Klubu   

Pathfinder, výtvarný a kera-
mický kroužek. Rodiče zřej-
mě uvítají rodičovský klub  
s nabídkou zdravotního 
cvičení nebo pohybově – 
tanečního kroužku pro malé 
děti.

Dokončení stavebních pra-
cí a zahájení provozu kos-
tela je plánováno na pod-
zim 2010. Ještě před let-
ními prázdninami budou  
k dispozici internetové strán-
ky Centra, na nichž budou  
k dispozici průběžně aktuali- 
zované informace o připra-
vovaných aktivitách, aby  
s nimi děti i rodiče mohli po-
čítat při plánování kroužků  
v novém školním roce  
2010 / 2011.

Jan Foltýn, 
manažer projektu

Řemeslné 
trhy  

Plzeň 2010
Valentýnské trhy: 

10. 2. - 14. 2. 
Josefovské trhy: 

19. 3. 
Velikonoční trhy: 

28. 3. - 5. 4. 
Májové trhy: 
11. 5. - 14. 5. 
Letní trhy: 

22. 6. - 25. 6. 
Bartolomějské trhy: 

10. 8. - 13. 8. 
Svatováclavské trhy  

a 2. plzeňské vinobraní: 
21. 9. - 25. 9. 

Havelské trhy: 
12. 10. - 16. 10.  

Martinské trhy: 
8. 11. - 13. 11. 
Vánoční trhy: 
28. 11. - 22. 12. 
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Jedenáct hodin denně 
jsou operátorky Kontaktního 
centra města Plzně připra-
veni pomoci a poradit všem, 
kdo vytočí telefonní číslo 
378031111. 

Kontaktní centrum funguje 
od 4. prosince minulého roku  
a nám jej představí jeho 
vedoucí  Edita Tomšíčková.

Dříve telefonní číslo 
378031111 měla ústředna 
Magistrátu města Plzně. Co 
se tedy změnilo?

Už zde nepracují jen spojo-
vatelky, které na přání volají-
cího přepojí hovor, ale tři 
proškolené operátorky. Jsme 
připraveny poradit každý 
všední den od 7 do 18 hodin. 
Dříve spojovatelky nebyly 
oprávněny podávat informace, 
my jako operátorky to naopak 
máme v popisu své práce. 
Odpovídáme i na dotazy 
zaslané SMS zprávou nebo 
mailem. 

Jaké informace podáváte?
Jsme první koho volající 

kontaktuje. Že jsme příjemné 
a vstřícné je samozřejmost, 
musíme ale také vědět, jak 
funguje Magistrát města Plzně 
a jeho obvody i jak mají mezi 
sebou rozdělené kompetence. 
Prošly jsme školením, takže 
víme, jak se ptát, aby byl tazatel 
správně naveden, popsal 
nám svůj problém a my jej 
mohly odkázat na kompetent-
ního úředníka. Zároveň máme  
k dispozici speciální program 
s databází kontaktů, úředních 
hodin i služeb, takže jsme 
schopné okamžitě vyhledat, 
kdo z úředníků se jim bude 
věnovat, jaké doklady nebo 
formuláře si mají přinést, i je 
přepojit. Můžeme volajícího 
objednat na úřad na přesně 
stanovený den a hodinu či mu 
poslat potřebné formuláře, 
aby si je mohl v klidu vyplnit. 
Výhodou našeho pracoviště 

je, že máme díky speciálnímu 
programu rychlý přístup ke 
všem informacím z magistrátu 
i obvodů, takže se tázající 
všechny potřebné infor-
mace dozví z jednoho místa 
v krátkém časovém úseku  
a nemusí je složitě vyhledávat 
na internetu. Jsme schopny 
se s volajícím domluvit také 
anglicky a německy.

Kontaktní centrum města 
Plzně funguje od 4. prosince 
minulého roku, jaké jsou 
vaše zkušenosti?

Provoz Kontaktního centra 
města Plzně se připravo-
val od srpna minulého roku. 
Především musel být připra-
ven speciální počítačový 
program, který nám umožní 
rychle během hovoru s volají-
cím vyhledat všechny potřebné 
informace, o nichž byla 
řeč v předcházející otázce.  
V prosinci byl spuštěn pilotní 

provoz, od ledna jedeme 
´naostro´. Nejčastější dotazy 
se týkají občanských průkazů, 
cestovních pasů, řidičských 
průkazů, registru vozidel, 
ověřování podpisů či poplatků 
ze psů. Občas se nás někdo 
zeptá i na problémy, které 
město Plzeň neřeší, protože 
spadají do kompetence napří-
klad Krajského úřadu nebo 
Úřadu práce. Kontaktní 
centrum funguje teprve dva 
měsíce, takže zatím Plzeňané 
na tuto službu nejsou zvyklí. 
Věříme ale, že se to časem 
změní a že naše pracoviště jim 
dokáže ušetřit čas. 

Telefonické hovory:  
37 803 1111 
SMS brána:  

72 000 1483
e-mail: 

 info@plzen.eu

Díky radě z Kontaktního centra města Plzně ušetříte čas

Vedoucí Kontaktního centra města Plzně Edita Tomšíčková v popředí, vlevo sedí 
její spolupracovnice Lenka Rauchová (vlevo) a Petra Černá (vpravo)

Školáci, foťte zimní zážitek
Centrální obvod Plzeň 3 

vyhlásil v lednu soutěž pro 
školáky. Jmenuje se Vyfoť 
zimu v centrálním obvodě 
Plzeň 3. 

Zúčastnit se mohou všichni 
žáci základní škol třetího 
obvodu. Stačí, když své 
digitální fotografie pošlou na 
emailovou adresu: strobach@
plzen.eu. Uzávěrka je 19. 
února. V mailu by mělo být 
také uvedeno jméno, věk,  
třída a škola i kontaktní údaje 

jako je telefon nebo mail,  
možné je uvést i spojení na 
rodiče. 

Soutěžící děti budou rozdě-
leny do dvou kategoriích – na 
I. a II. stupeň základní školy. 
Fotografie budou vystaveny  
budově Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3 v Sadech 
Pětatřicátníků. Při slavnostní 
vernisáži budou vyhlášeni 
vítězové, které vybere porota. 
Na nejlepší fotografy čekají 
zajímavé ceny. 
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Poradna bytového správce - Vznik SVJ – šance na změnu

DRUŽSTEVNÍ 
BYTYBYTY  V  SVJ

Vznik společenství z družstevního bytu
je složité pro vás ?
Proto jsme tady my, "PLZEŇSKÉ SLUŽBY",
nechte to na nás !

info@plzensklesluzby.cz 

www.plzenskesluzby.cz

Klasická velká bytová 
družstva se postupně trans-
formují do nové podoby. 
Souvisí to s tím, že mnoho 
bývalých družstevních bytů 
je na základě požadavků 
družstevníků převáděno do 
jejich osobního vlastnictví. 
Tento nový majetkový vztah 
přináší novým vlastníkům, 
bývalým družstevníkům, nejen 
práva, ale také povinnosti. 
Péče o majetek totiž přináší  
i spoustu nových starostí a o to 
významnější se stává funkce 
„správce domu“. Vznik Spole-
čenství vlastníků jednotek  
v bývalých družstevních objek-
tech je tak dobrou příležitostí 
k novému pohledu na proble-
matiku bytové správy, kterou 
dosud zajišťovalo družstvo.  
A právě tomu je věnována dne- 
šní Poradna bytového správce.

1. Proč vzniká Společen-
ství vlastníků jednotek (SVJ)  
i v bývalých družstevních domech 
a jakým právním postupem? 

 Katastr oznámí družstvu 
(jako bývalému vlastníkovi), 

že jeho podíl v objektu poklesl 
pod 25 % a  družstvo je ze 
zákona povinno svolat ustavu-
jící schůzi SVJ a za účasti 
notáře 

a) nechat zvolit výbor
b) nechat schválit stanovy
Společenství vlastníků 

bytových jednotek vzniká ze 
zákona, a to ze Zákona č. 72/94 
Sb. v platném znění. Konkrét-
něji se převodu jednotek 
bytových družstev  věnují §§ 
23 - 28 citovaného zákona.

2. Musí zůstat družstvo 
správcem i nadále?

Máte samozřejmě možnost 
správce změnit, to je zcela 
v kompetenci vašeho SVJ. 
Rozhodnutí o jiném správci lze 
učinit již na samotném ustavu-
jícím shromáždění SVJ. Ten 
krok můžete učinit kdykoliv.

3. Proč většinou správa 
zůstane na bývalém správci? 

Taktika je taková, že 
družstvo má členy výboru 
většinou vytypované (zpravi-
dla bývalý „domovník“ + 
další) a stanovy předkládá 

v nejjednodušší verzi, tzv. 
„státní“ , tedy vzorové. Hraje 
se na to, že pokud se to podaří, 
vlastníci se většinou (pokud 
nedochází k nějakým výstřel-
kům, a to si družstvo jako 
správce hlídá) už hned tak 
nesejdou v takovém počtu, aby 
výbor, správce, nebo stanovy 
změnili. Do výboru lidé spíše 
nechtějí, pokud se neděje nic 
mimořádného.

4. V čem je vaše správa 
výhodnější? 

Naše nabídka obsahuje 3 
tzv. cenové balíčky, ze kterých 
si můžete vybrat tu, která vám 
nejvíce „pasuje na tělo“.

Vzhledem k tomu, že jako 
jediný správce na trhu posky-
tujeme služby svým klientům 
kompletně, tzn., že mimo 
smlouvy o správě s námi 
můžete uzavřít smlouvu i na 
rozúčtování nákladů na teplo  
a teplou vodu (každá smlouva je 
samostatná, tudíž i samostatně 
vypověditelná), určitě vám tím 
ušetříme čas, tedy i peníze. Při 
jedné návštěvě na přepážce 

dostanete kompletní odpovědi 
na veškeré činnosti týkající se 
vašeho domu.

S naší jedinečností souvisí 
i námi poskytovaný havarijní 
dispečink, na kterém 24 hodin 
denně sedí dispečeři, kteří 
jsou schopni okamžitě řešit 
případné havárie vzniklé ve 
vašem domě.

5. V oboru správy nemovi-
tostí nejste žádní začáteč-
níci. Jaký je postup při změně 
správce? 

Změna správce je složitý 
proces, proto se našim 
budoucím klientům, kteří se 
chtějí stát našimi obchodními 
partnery, snažíme maximálně 
vyjít vstříc a na základě 
udělení plné moci tento krok 
„za ně řešíme“ v součinnosti  
s bývalým správcem sami.

 Každý rok se naše klien-
tela rozrůstá téměř o tisícovku 
nových bytových jednotek, 
což potvrzuje zájem o námi 
poskytované služby a o jejich 
kvalitách.
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…A VYHRAJTE LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY 
V HODNOTĚ 3600,- KČ NEBO 20 POUKAZŮ DO 

FIREMNÍHO KOSMETICKÉHO CENTRA

…A VYHRAJTE LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY LUXUSNÍ ŘADU PLEŤOVÉ KOSMETIKY 

SOUTĚŽTE 
S JAFRA COSMETICS…

Stačí vybrat správnou odpověď na soutěžní otázku…

Jaký odstín make-upu je vhodný?
a) světlejší než barva pleti
b) stejný jako barva pleti
c) tmavší než barva pleti

…a svoji odpověď zaslat nejpozději do 5. března 2010 

formou SMS na číslo 725 726 284 ve tvaru: 

A nebo B nebo C*JMENO*PRIJMENI 

JAFRA COSMETICS – výhradní zastoupení pro ČR a SR, nám. T. G. Masaryka 16, 301 00 Plzeň, www.jafracosmetics.cz

Černé brýle na oči a bílou 
hůlku do ruky si vzali žáci 
některých plzeňských škol. 
Mohli si tak na chvíli vy-
zkoušet s jakými problémy 
se setkávají nevidomí lidé. 
Tuto možnost jim nabídla 
obecně prospěšná společ-
nost Tyfloservis. Zároveň 
jim pracovnice Tyfloser-
visu ukázaly, jak fungují 
pomůcky, které slabozra-
kým pomáhají zvládnout 
běžné starosti o domácnost 
nebo čtení novin. Akce Den 
s Tyfloservisem se už potřetí 
konala v M-klubu ve skvr-
ňanské knihovně. „Chceme 
veřejnosti představit naši 
práci,“ říká Martina Hrdon-
ková a dodává: „Naše spo-
lečnost pomáhá s integrací 
nevidomých a slabozrakých 
do společnosti. Takoví lidé 
k nám mohou přijít a u nás 
projdou vlastně výcvikem, 
při němž se naučí oriento-

vat se v prostoru, postarat se  
o sebe, zvládnout svou do-
mácnost, pracovat s různými 
pomůckami.“ 

Zájem o činnost Tyflo-
servisu měli nejen studen-
ti ale i veřejnost. „Chodí se 
informovat především lidé, 
kterým se zhoršuje zrak 
a myslí si, že naše služby 
budou potřebovat, nebo 
se přišli podívat a zeptat 
jejich blízcí,“ poznamenává 
Martina Hrdonková.

Společnost Tyfloservis 
sídlí v Tomanově ulici číslo 
5, má telefonní číslo 377 423 
596. Její činnost podporuje 
také centrální obvod Plzeň 
3. V roce 2008 Tyfloservisu 
poskytl třicet tisíc korun na 
provozní náklady a zajiště-
ní služeb pro zrakově posti-
žené, loni na ty samé účely 
obvod poskytl dotaci ve výši 
dvaceti tisíc korun.

Tyfloservis pomáhá slabozrakým

Zdravotnické zařízení 
praktický lékař po dospělé se sídlem 

v Plzni Nová Hospoda - Prostřední 48, 318 04 Plzeň  
(konečná trolejbusové linky 12)

přijímá a registruje nové pacienty (všech pojišťoven)
a nabízí:

- výkon praktického lékaře pro dospělé (obvodního lékaře)
- výkon závodního (podnikového) lékaře

Telefon: 377 387 855, mobil: 608 980 186

Dovolujeme si popřát svým pacientům mnoho  
osobních úspěchů a štěstí do nového roku 2010. 
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Proměny obvodu Plzeň 3 - Americká třída 

Z obvodu zmizely speciální 
odpadové kontejnery na ná-
pojové kartony. Neznamená 
to však, že lidé, kteří třídí od-
pad, nemají nápojové kartony 
kam odhazovat. K dispozici 
jim jsou kontejnery, do nichž 
je možné odložit plastový od-
pad i nápojové kartony. Tyto 
nádoby jsou označeny samo-

lepkou (viz foto). Obvod díky 
tomuto kroku ušetřil prostor 
i finanční náklady na odvoz, 

protože místo čtyř kontejne-
rů na separovaný odpad nyní 
stačí jen tři. Navíc obvod  le-
tos zajistil častější svoz spo-
lečných kontejnerů na plast  
a nápojové kartony; budou se 
vyvážet třikrát týdně. Kontej-
nery na papír se vyvážejí dva-
krát za týden a na sklo jeden-
krát týdně.  

Plasty a kartony mají společné kontejnery
na pět březnových přednášek. 

V pondělí 1. se bude povídat  
o energii a jejím vlivu na zdraví. 
Na středu 3. se chystá vyprávění  
o cestě trabantem Afrikou.  
V úterý 16. se dozvíte o živo-
tě Indiánů v Peru, v pondělí 22. 
je na řadě seminář o Německu  
a o týden později povídání o léče-
ní těla a duše. Začátky v 18 hodin.

Úřad městského obvodu Plzeň 3, 
organizační odbor

oznamuje seniorům MO Plzeň 3,
že se v úterý 23. března 2010 od 8 hodin v kanceláři č. 19  

v I. patře uskuteční prodej zájezdů

Termíny a trasy zájezdů:
20. 4. 2010 Praha – Vyšehrad - Sovovy mlýny na 
Kampě - Karlův most - Národní třída - Václavské nám.
25. 5. 2010  Lidice – Nelahozeves (zámek, a rodný 
domek A. Dvořáka) -  Zlonice (památník A. Dvořáka)   
1. 6. 2010  Litomyšl (prohlídka města, zámek) – 
skanzen Vysočina(stavby lidové 
architektury, ukázky lidových řemesel)
15. 6. 2010 Jindřichův Hradec (město, zámek) – 
Telč (město , zámek )   
7. 9. 2010  Domažlice - Koloveč - Klenčí pod 
Čerchovem – Výhledy - Horšovský Týn (zámek) - Chotěšov 
(klášter)
14. 9. 2010 Konstantinovy Lázně (prohlídka města) 
- Bečov(zámek)- Teplá(klášter)        
1. 9. 2010  Drážďany (město) -  pevnost Königstein

Ceny zájezdů se  nebudou výrazně lišit oproti cenám 
loňského roku. 

Při úhradě zájezdů předloží zájemce  OP.                    

M klub zve


