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Na Balonové show, která se 
konala u borské přehrady, 
bylo oceněno za významné 
činy pamětní plaketou Bohu-
mila Kulhánka osm Plzeňanů. 
Petr Šindelář (druhý zleva), 
předseda sportovního klubu 
Indoss, získal cenu za dvaceti-
letou práci s mládeží v oddílu 
sálové kopané. Třetí zleva je 
starosta centrálního obvodu 
Jiří Strobach, který plakety 
spolu s místostarostou Sta-
nislavem Kopáčkem (čtvrtý 
zleva) předával. Na snímku je 
dále velitel plzeňské městské 
policie Antonín Šturm, jehož 
čtyři muži si cenu zasloužili 
za záchranu lidských životů. 
V popředí stojí Jiří Melichar 
a Jindřich Šperl, kterým se letos 
v březnu podařilo přesvědčit 
osmadvacetiletého pořezaného 
muže s psychickými potížemi, 
aby jim vydal třiceticentime-
trový nůž a nechal se ošet-
řit. Jindřich Šperl pak navíc 
v květnu díky rychlé masáži 

srdce zachránil život pětatřice-
tiletého Plzeňana. Posledním 
mužem v uniformě městských 
policistů je Patrik Schovánek, 
velitel borské služebny. V ruce 
drží dvě plakety. Převzal je 
za své kolegy Václava Šlajse 
a Pavla Čuboně. Tito strážníci 
zachránili život patnáctiměsíč-

ního chlapečka. Třetí zprava je 
plzeňský extraligový hokejista 
Tomáš Vlasák, který si cenu 
zasloužil za své výkony v dre-
su domácího mužstva. Vedle 
stojí vedoucí obvodního oddě-
lení Policie České republiky 
v Plzni Skvrňanech Petr Vlk, 
který cenu získal za dlouho-

letou práci pro Policii České 
republiky. Posledním v řadě je 
Jiří Rumler, Podnikatel Plzeň-
ského kraje za rok 2009, kte-
rý i ve svých pětasedmdesáti 
letech vede úspěšnou firmu na 
výrobu elektrických keramic-
kých i laboratorních pecí.
 (další foto na straně 5)
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Stezka spojuje přední a zad-
ní Skvrňany a stála téměř 
dvanáct milionů korun.
Provoz nové in-line drá-
hy a cyklostezky zahájili 
skvrňanští kluci a holky slav-
nostním přestřižením pásky 
nedlouho poté, co si ze škol 
odnesli svá vysvědčení. Dráha 
totiž byla otevřena ve středu 
30. června. 
Vyzkoušet si „nabroušené“ 
brusle přišel samozřejmě i sta-
rosta centrálního obvodu Jiří 

Strobach. „Dráhu jsme začali 
budovat na podzim. Z rozpoč-
tu obvodu na ni padlo téměř 
dvanáct milionů korun,“ řekl 
Jiří Strobach. „Je dlouhá 962 
metrů a má dva pruhy. V jed-
nom se dá jet na kole po zám-
kové dlažbě a druhý pruh je 
asfaltový, právě pro brusla-
ře,“ upřesnil ještě starosta. 
„Já sám jezdím spíš svátečně, 
brusle jsem si koupil nedáv-
no. Přijde mi to stejné jako 

Centrální obvod otevřel in-line dráhu ve Skvrňanech

(pokračování na straně 2)
Děti ze skvrňanských základek dostaly nůžky a naráz šmikly pásku, kterou jim podržel 
starosta centrálního obvodu Jiří Strobach (vlevo) a zastupitel Pavel Stelzer (vpravo).
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na klasických bruslích, jen to 
brzdění je jiné. A to musím 
ještě vypilovat,“ zasmál se.
U dráhy stál stan s občerst-
vením, u něj posedávaly děti 
s bruslemi i bez. „Na bruslích 
umím, hraju už dlouho hokej, 
takže to zvládám v pohodě. 
A chodit sem určitě budu čas-
to,“ prozradil Jakub Razím 
a Benjamín Dominik Zajíček 
se pochlubil: „Bruslím už od 
čtyř let a baví mě to, taky sem 
určitě budu chodit.“ 
Všechny, kdo se zúčastnili 
slavnostního otevření, při-
šli pozdravit hokejisté HC 
1929 Plzeň Jakub Lev a Dan 
Růžička. „Chtěli jsme při-

jet na bruslích, ale trenér 
nám to zákázal,“ prozradi-
li. „Můžeme jezdit na kole, 
do fitka a běháme,“ upřesnil 
Jakub Lev. „To abychom se 
nezranili,“ dodal Dan Růžič-

ka. „Trénink máme náročný, 
denně na zimáku, určitě je na 
nás trenér přísný. Ale najdu 
si čas třeba na fotbal  a další 
sporty,“ rozhovořil se ještě 
Jakub Lev, který právě letos 

odmaturoval. To Dana čeká 
zkouška dospělosti za rok. Po 
veřejném závodě, který pro-
běhl po slavnostním zaháje-
ní, rozdali ještě oba hokejisté 
dětem spoustu autogramů. 

V červenci měla Plzeň štěstí 
na několik zajímavých kul-
turních událostí a další nás 
ještě čekají. Připomeňme 
si ale dvě akce, které mne 
osobně potěšily nejvíce. Obě 
mají společné místo konání 
– náměstí Republiky. V polo-
vině července měli lidé už 
popáté možnost poslechnout 
si skvělou hudbu v rámci 
Bohemia Jazz Festu. Popr-
vé se tento festival jazzové 
hudby v Plzni konal v roce 
2006, od té doby se k nám 
každý rok sjíždějí významné 
osobnosti tohoto hudebního 
žánru. Osobně jsem měl mož-
nost poslechnout si norského 
saxofonistu Hakona Kornsta-
da. Byl to úžasný zážitek pro 
mne i pro stovky lidí, kteří 
se na Jazz Fest také vypravi-
li. Jsem si jist, že Plzeň bude 
partnerem festivalu i příští 
rok. Tato akce, jejíž tradi-
ci založil v roce 2005 Rudy 
Linka, je výjimečný projekt. 

Projekt, který chce lidem 
zpřístupnit a představit kva-
litní hudbu na nejkrásnějších 
náměstích v České republice. 
Plzeňské náměstí Republiky 
k nim bezpochyby patří. Od 
29. června je navíc ozdobeno 
třemi novými moderními kaš-
nami, které vycházejí z his-
torických symbolů města. 
Odhalení kašen podle projek-
tu architekta Císlera pro mne 

bylo také výrazným zážitkem. 
Chrtice, Velbloud a Anděl 
oživují naše náměstí a s citem 
a elegancí navazují moderním 
způsobem na historický pro-
stor. Osobně se domnívám, 
že tyto kašny mají potenciál 
vzbudit velkou diskusi, a tím 
také velký zájem jak samot-
ných Plzeňanů, tak návštěv-
níků našeho města. Plzeň je 
kulturní a otevřené město, 
které ctí tradice a nebrání se 
novinkám. K tomu chce cen-
trální obvod Plzeň 3 přispívat 
i  do budoucna. Plzeň 3 kultu-
ru podporuje grantovým pro-
gramem už od roku 2008. Na 
to jsem velmi hrdý a věřím, že 
půl milionu korun, které jsme 
jen v letošním roce rozdělili 
na podporu kulturních akcí, 
přispěje k budování tohoto 
obrazu. 

Mgr. Martin Baxa, radní, 
místopředseda kulturní 

komise Plzeň 3

Léto přineslo na náměstí kašny a jazz

(pokračování ze strany 1)

Centrální obvod otevřel in-line dráhu ve Skvrňanech

Kultura a víra 
ve Skvrňanech

Ve čtvrtek 16. září bude 
otevřeno Kulturní, volno- 
časové a křesťanské cen-
trum ve Skvrňanech. 
Základní kámen stavby 
byl položen v květnu 2009, 
vlastní stavební práce zača-
ly o prázdninách. V objektu 
jsou k dispozici společen-
ský sál, učebny, klubovny 
a výtvarná dílna. Kromě 
kulturních a volnočasových 
aktivit v něm budou pro-
bíhat i bohoslužby a další 
duchovní setkání. Součástí 
areálu je také dětské hřiště 
s příslušným mobiliářem. 
Pokud bydlíte v okolí nebo 
jste zvědaví, jak vypadá 
moderní kostel či kam již 
brzy budete moci ve vol-
ném čase zavítat, přijďte se 
podívat ve čtvrtek 16. září 
mezi 16. a 19. hodinou do 
Malesické ulice. Centrum 
se nachází vedle tramva-
jové zastávky Malesická. 
Pro děti budou připraveny 
hry. Nabídku aktivit Centra 
naleznete od září na www.
kvkcentrum.cz.
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Jedno z nejkrásnějších míst 
v Plzni leží pár kroků od 
náměstí. V místech, jemuž se 
dříve říkalo plzeňské Benátky, 
je po bezmála sto letech opět 
voda. Do Mlýnské strouhy ji 
z řeky Mže přivádí 
nově vybudovaná 
čerpací stanice ve 
Štruncových sadech. 
V uměle vytvoře-
né nádrži je kolem 
dvou tisíc metrů 
krychlových vody, 
která se obměňuje 
zhruba každé dva 
týdny. Když opustí Mlýnskou 
strouhou, zavlaží se s ní zeleň 
v parku a nakonec i trávník 
na fotbalovém hřišti Viktorie 
Plzeň. Zpátky do řeky odtéká 
historickou stokou a městskou 
kanalizací. 

U zrodu myšlenky vrátit do 
centra města vodu byla také 
radní města Helena Matoušo-
vá, do jejíhož resortu starost 
o zeleň patří. „Na cestu podél 
jezírka jsme použili staré tak-

zvané plzeňské 
desky. Tyto žulo-
vé desky s těžkým 
břichem nahrazu-
je při rekonstruk-
cích nová dlažba 
a jsem ráda, že 
jsme jim našli 
další uplatnění,“ 
vysvětluje Helena 

Matoušová. Těší ji, že přibylo 
další příjemné místo k relaxaci, 
posezení i procházkám s dětmi: 
„Barevné plastiky slouží dětem 
nejen k sezení a prolézání, ale 
i k pobavení a objevování. 
Jejich autorka Tereza Damco-

vá vytvořila společně s Pavlem 
Pražákem hudební koláže, kte-
ré plastiky ozvučily. Mají nejen 
dětským návštěvníkům připo-
menout smyslové i citové vní-
mání pohádkových příběhů,“ 
dodává plzeňská radní.
Mlýnská strouha kdysi protéka-

la za opevněním středověkého 
města a přiváděla vodu z Rad-
buzy do Panského mlýna. Podél 
ní bývala promenáda se stromo-
řadím a společně s kamenným 
Pražským mostem z roku 1520 
vytvářely romantické zákoutí 
starého města. 

Mlýnská strouha zkrášluje centrum města 
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Třetí obvod pamatuje 
i na nejmenší

Poslední vysvědčení jim předal starosta

Starosta centrálního obvodu Jiří Strobach předával na konci školního roku 
vysvědčení žákům devátých tříd. Nejprve se 29. června sešel v obřadní síni 
plzeňské radnice při slavnostním vyřazování absolventů se žáky 33. základní 
školy. O den později pak zavítal do 15. základní školy ve Skvrňanech, kde spolu 
s třídními učitelkami předával závěrečné vysvědčení žákům čtyř devátých tříd. 
Absolventům popřál úspěchy v jejich budoucím životě. 

Centrální obvod nezapomí-
ná ani na nejmladší genera-
ci. V roce 2010 investuje do 
nových herních prvků, oprav 
dětských hřišť a jejich údržby 
téměř jeden a tři čtvrtě milionu 
korun. 
„Nakoupili jsme a právě insta-
lujeme na stávající dětská hřiš-
tě například pružinová hou-
padla  v celkové hodnotě  přes 
padesát tisíc korun,“ uvádí 
starosta Jiří Strobach. Nová 
pružinová houpadla  budou 
umístěna v ulicích Lábkova, 
Majerova a Z. Wintra. 
„Samozřejmě, že probíhají 
také pravidelné technické kon-
troly již stávajících dětských 
hracích prvků a také jejich 
opravy spojené s celkovou 
údržbou hřišť a laviček, které 
jsou u dětských hřišť umístě-
ny,“ připomíná starosta a upo-
zorňuje, že letos obvod na tyto 
práce vyčlenil částku milion 
a šest set třicet tisíc korun. 
Další zhruba tři miliony inves-

tuje obvod do stavebních úprav 
mateřských škol. Ty probíha-
jí v čase prázdnin. „Nejvíce 
nás bude stát zateplení dvou 
pavilonů v mateřské škole 
v Mandlově ulici,“ pozname-
nává starosta a upřesňuje, že 
jde o investici ve výši jednoho 
a půl milionu korun.
Stavební úpravy zhruba ve 
stejné výši začaly v červenci 
i na odloučeném pracoviš-
ti 63. mateřské školy v ulici 
Karla Steinera. „Zde navyšu-
jeme kapacitu školky, takže 
budujeme jednu novou třídu 
pro čtyřiadvacet dětí, se soci-
álním zázemím,“ uvádí Jiří 
Strobach a dodává, že nová 
třída by měla zahájit provoz 
příští rok v lednu. Rozšířena 
bude i 70. mateřská škola ve 
Waltrově ulici, která po prázd-
ninách pojme o deset dětí více. 
I zde probíhají úpravy jedné 
třídy a sociálního zařízení. 
Náklady jsou vyčísleny zhruba 
na třicet tisíc korun. 
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O víkendu 6. až 8. srpna postih-
ly sever Čech bleskové povod-
ně. Hned v úterý odvezl sta-
rosta Jiří Strobach a hasiči ze 
Skvrňan pomoc lidem z obce 
Dětřichov u Frýdlantu. 
Starosta oslovil s žádostí o pří-
spěvek jednatřicet obvodních 
zastupitelů.  „Setkal jsem se 
s kladným ohlasem. Vybralo 
se 51 tisíc korun, které zamířily 
do Dětřichova, kde bydlí cel-
kem 680 obyvatel. Obec jsme 
vybrali po telefonických kon-
taktech s několika obcemi na 

postiženém Liberecku a Frýd-
lantsku,“ vysvětluje starosta Jiří 
Strobach a doplňuje, že zastu-
pitelé poskytli pomoc ze svých 
prostředků. 
Dalších 8 700 Kč se vybralo mezi 

zaměstnanci úřadu, kteří se k té-
to iniciativě ihned také připojili. 
„Po dohodě s obcí jsme nakou-
pili lopaty, gumovky, pláštěnky, 
rukavice, kýble, kolečka, hadry, 
obvazy, jednorázové nádobí, 

dezinfekční prostředky a další 
potřebné věci,“ říká starosta.
Hasičská jednotka z SDH 
Skvrňany se spolu se starostou 
vydala na cestu do zatopeného 
Dětřichova v úterý 10. srpna 
ráno. Potřebné věci odváželo 
hasičské auto a Avie s technic-
kou pomocí, jako je rozbrušo-
vačka, centrála, motorová pila 
a podobně. Vypravena na sever 
Čech byla také cisterna s pit-
nou vodou. Šest hasičů zůsta-
lo v Dětřichově tři dny, aby tu 
pomáhali.

Balonová show uvítala tisícovky diváků

Balonovou show navštívily tisícovky rodin, program byl 
připraven tak, aby si užily všechny generace. Diváci právě 
přihlížejí ukázce policejního zásahu.

Na podiu nevystupovali pouze profesionálové. Před tisí-
cové publikum bez ostychu předstoupily i děti z Dětského 
domova Domino. Výtěžek ze vstupného, které bylo sym-
bolické a činilo dvacet korun, bude věnován, tak jako loni, 
právě dětem z tohoto domova.

Vycházející hvězdu české hudební scény Mar-
ka Ztraceného pozorně poslouchaly především 
slečny, ty šťastnější z Balonové show odcházely 
i s jeho podpisem.Ukázku zásahu ve výšce předvedli profesionální hasiči

Obvodní radnice pomohla vyplavenému Dětřichovu

Pomoc do Dětřichova vezli hasiči ze Skvrňan. Jiří Strobach se starostou Dětřichova Jaromírem Tomanem

Záběr z Dětřichova
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Tříhodinový program pro děti 
i jejich blízké připravily Stře-
disko volného času dětí a mlá-
deže Plzeň, pracoviště Pallova 
a pracoviště Stanice mladých 
techniků, Sady Pětatřicátníků 
3, společně s Hudebninami 
Houdek a centrálním obvo-
dem Plzeň 3. Hravé odpoled-
ne se konalo 17. června odpo-
ledne v Divadelní ulici. 
Na programu byla vystou-
pení dětí, které navštěvují 

hudební, taneční a dramatic-
ké kroužky v Pallovce nebo 
ve Stanici mladých tech-
niků či jsou žáky Hudební 
školy Houdek. 
Návštěvníci akce viděli také 
ukázku zásahu záchranářů či 
městské policie, prohlédli si 
oblohu hvězdářským dale-
kohledem, zahráli si v herně 
se stavebnicí Merkur či zku-
sili své dovednosti v některé 
z výtvarných dílen. 

Pro rodný list svého dítěte se 
rodiče mohou zastavit už ces-
tou z porodnice. Matrika Úřa-
du městského obvodu Plzeň 3 
jim jej vydá ve většině případů 
na počkání. 
„Dvakrát v týdnu dostáváme 
z porodnic hlášení o naro-
zených dětech, matrika jim 
přidělí rodná čísla a připraví 
rodné listy, takže rodiče si 
je mohou vyzvednout. Je to 
výhoda především pro mimo-
plzeňské obyvatele, kteří se 
nemusejí do Plzně pro rodný 
list vracet,“ uvádí starosta 
Jiří Strobach. „Ministerstvo 
vnitra na každý den přidě-
luje našemu úřadu, který 
zajišťuje zápisy do matrik 
všech dětí narozených na 
území Plzně, třicet rodných 
čísel – patnáct pro děvčata 
a patnáct pro chlapce. Tento 
počet stačí, více dětí se v Plz-
ni během jednoho dne nena-

rodí, nepoužitá čísla vracíme 
zpět,“ dodává Ivana Brůho-
vá, vedoucí oddělení matrik 
Úřadu městského obvodu 
Plzeň 3. Průměrně se v Plzni 
měsíčně narodí do tří stovek 
dětí a rodiče by si jejich rod-
ný list měli vyzvednou do 
třiceti dnů od narození. 
S delším zdržením při 
vyzvednutí rodného listu 
mají počítat neoddané páry. 
K vyzvednutí rodného listu 
se musí dostavit oba rodiče 
a přímo na matrice je nutné 
vyplnit tiskopisy o otcovství 
i o tom, kdo se bude starat 
o dítě. 
Matrika Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3 vydává na 
počkání také všechny kopie 
matričních dokladů, jako 
jsou rodné, oddací a úmrtní 
listy. Žadatel o kopii musí 
prokázat totožnost a zaplatit 
stokorunový poplatek.

Ve vstupních prostorách Úřadu městského obvodu Plzeň 3 je k vidění výstava fotografií, které vytvořili absolventi kursu Základy digitální fotografie pro seniory. 
Kurs pořádalo Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, pracoviště Stanice mladých techniků. Při vernisáži si starosta obvodu Jiří Strobach připil s tvůrci snímků 
na úspěch jejich výstavy.

Rodné listy vydává 
úřad na počkání

Děti předvedly své 
dovednosti

Senioři fotografují a vystavují v budově ÚMO
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Borská organizace Svazu 
důchodců České republiky má 
novou informativní skříňku ve 
Skupově ulici u zastávky trolej-
busu číslo 16. Vývěsní skříňku 
zástupcům organizace předal 
starosta centrálního obvodu 
Plzeň 3 Jiří Strobach (vlevo). 
„Samozřejmě, že obvodu, který 
nám skříňku zapůjčil k užívá-
ní, patří naše poděkování,“ říká 

Ing. Jiří Čermák (na snímku 
vpravo), místopředseda borské 
organizace. „Budeme tak moci 
širokou veřejnost a především 
seniory, informovat o naší 
činnosti. Lidé tak budou mít 
šanci dozvědět se, co vše chys-
táme a věříme, že si z nabídky 
našich aktivit některé zajímavé 
akce vyberou a přijdou mezi 
nás,“ dodává. 

Informace z první ruky a pro všechny

Jeho motto zní:
Samota je velká přítěž, nezů-
stávej doma sám a přijď 
mezi nás.

Svaz důchodců České repub-
liky slaví v tomto roce své 
dvacáté narozeniny a jeho 
místní organizace v Plzni na 
Borech dokazuje, že ve Sva-
zu důchodců působí velmi 
činorodí členové. „Letošní rok 
jsme zahájili už v lednu výroč-
ní členskou schůzí zpestřenou 
hudebním vystoupením pod 
vedením naší členky Emílie 
Parláskové a pokračovali jsme 
vzpomínáním nad fotodoku-
mentací z loňských výletů,“ 
uvádí místopředseda borské 
organizace Ing. Jiří Čermák. 
Už v únoru se členové sva-
zu vypravili do plzeňského 
Muzea loutek, v březnu nav-
štívili kavárnu Vídeňka, kde 
vystupovala bývalá sólistka 
operety Divadla J. K. Tyla 
Růžena Hanusová. V květnu 
zorganizovali exkurzi do budo-
vy Českého rozhlasu v Plzni, 
kde se senioři zajímali přede-
vším o dobová rozhlasová pra-
coviště a zvukové záznamy. 
Akce zorganizovala Bohuslava 
Cibulková. V červnu se zase 
vypravili do přírody, do arbore-
ta Sofronka. Pravidelně také na- 
vštěvují představení v Diva-
dle J. K. Tyla. Vstupenky na 

základě osobních objednávek 
zajišťuje Mgr. Jarmila Štoch-
lová.
„Oblíbené jsou i kulturní akce, 
které organizuje třetí plzeňský 
obvod. Letos jsme se napří-
klad zúčastnili Jarního taneč-
ního vínku či promenádního 
koncertu kapely Oty Hellera 
v Borském parku,“ připomíná 
Milena Česalová, hospodář-
ka organizace a organizátorka 
kulturních činností. „Nevě-
nujeme se pouze zábavě, ale 
vyhledáváme i vzdělávací 
programy,“ dodává. „Někte-
ří naši členové se například 
účastnili přednášky Trénink 
paměti, další navštěvují cyklus 
přednášek Akademie 3. věku, 
který organizují Krajská rada 
seniorů společně s Lékařskou 
fakultou Univerzity Karlovy 
v Plzni. Mnozí z nás navště-
vují také Univerzitu 3. věku 
na Západočeské univerzitě,“ 
pokračuje Milena Česalová. 
Zástupce borské organizace 
Ing. František Štochl se účastní 
přeshraničního projektu Šanci 
stáří, který je hrazen z fondů 
Evropské unie a na jeho reali-
zaci se podílí plzeňská organi-
zace Totem, zaměřená na práci 
se seniory i podobně zaměřené 
organizace z Německa.
Jednou z hlavní činností bor-
ského svazu je organizování 
společných zájezdů a výletů. 

„Nejčastěji navštěvujeme his-
torické a přírodní památky,“ 
říkají společně Bohuslava 
Cibulková, která má na starosti 
autobusové zájezdy, a Jaroslav 
Bursa, jenž organizuje vlako-
vé výlety. „Letos už jsme se 
vlakem vypravili do Klenové, 
pražské zoologická zahrady 
i do Tróji. Navštívili jsme také 
město Stříbro a klášter v Klad-
rubech. Na podzim se vlakem 
chystáme na hrad Křivoklát, 
kde projdeme naučnou stezku 
Paraplíčko,“ plánuje Jaroslav 
Bursa. 
Autobusy letos borské seni-
ory už zavezly například do 
severních Čech, kde si pro-
hlédli památky v Mostu, Ose-
ku a Červeném Hrádku, i do 
jižních Čech, kde navštívili 
hrad Rožmberk i klášter ve 
Vyšším Brodě či město Tábor 
a Sezimovo Ústí. Ve východ-
ních Čechách si zase prohlédli 
Kutnou Horu i zámek Kačinu. 
„Jarní část výletů jsme ukon-
čili prohlídkou dobříšského 
zámku a jeho zahrad, sklárny 
v Nižboru a společným pose-
zením při hudbě na statku 
v Biskoupkách,“ vyjmenová-
vá Bohuslava Cibulková a při-
pomíná, že na podzim plánují 
výlet na Šumavu.
Borská organizace Svazu 
důchodců České republiky má 
167 členů. „Jsme nezisková 

organizace, které na pokrytí 
nákladů nestačí pouze vybrané 
členské příspěvky. Společen-
ské a kulturní aktivity můžeme 
uskutečňovat i díky finanční 
dotaci, kterou nám každoroč-
ně poskytuje třetí plzeňský 
obvod,“ poznamenává Milena 
Česalová a dodává, že účast-
níci výletů se spolupodílejí 
na úhradě nákladů. Organiza-
ce zajišťuje také poradenskou 
činnost pro seniory. Více se 
zájemci mohou dozvědět při 
osobní návštěvě na schůzi 
výboru ve středu mezi devátou 
a půl jedenáctou v Heyrov-
ského ulici číslo 38 v budově 
Městské policie Plzeň. 

Borský svaz důchodců má za sebou rušný půlrok

Dne 30. května 2010 zemřel 
Ing. Jan Satran, který byl 
od roku 1990 předsedou 
borské organizace Svazu 
důchodců České republiky. 
Vzpomínají členové orga-
nizace.
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Osmačtyřicet speciálních tele- 
fonních přístrojů, jejichž 
součástí je tlačítko tísňové 
pomoci, zakoupil za víc než 
půl milionu korun v minulých 
letech třetí plzeňský obvod. 
Přístroje jsou určeny senio-
rům a osobám s handicapem, 
tlačítko tísňové pomoci není 
umístěno na telefonním pří-
stroji, ale lidé jej mají neu-
stále u sebe. „Mohou si tak 
díky němu zavolat okamži-

tou pomoc. Evidujeme pří-
pady, kdy například seniorce 
ze Skvrňan pomohli městští 
strážníci. Žena doma upadla 
a bez cizí pomoci nemohla 
vstát,“ uvádí starosta Jiří Stro-
bach a připomíná i případ, kdy 
městští policisté prokazatelně 
zachránili svým včasným pří-
chodem do bytu na Klatovské 
třídě život diabetičce. Systém 
tísňové péče je totiž mimo 
jiné napojen také na městskou 

policii. Strážníci mají v zape-
četěné obálce k dispozici klíče 
od bytů těch osob, které jsou 
do systému zapojeny, a mohou 
zasáhnout okamžitě, jakmile 
zachytí volání o  pomoc. 
Na projektu obvod spolu- 
pracuje s Městskou charitou 
Plzeň. Ta zajišťuje přidělení 
přístrojů i další péči. „Tísňová 
péče je registrovaná sociální 
služba. Každého člověka, kte-
rý je do ní zařazen, jedenkrát 

do měsíce navštěvuji. Sesta-
vuji s ním individuální plán 
péče, který řeší jeho nepřízni-
vou sociální situaci,“ vysvět-
luje Alice Průchová z charity. 
Do programu tísňové péče se 
mohou lidé přihlásit na jejím 
telefonním čísle 731 433 116. 
Obyvatelé třetího plzeňské-
ho obvodu za tuto službu 
platí čtyři sta korun měsíčně 
a výjezdy jim nejsou nijak 
účtovány.

Tísňové volání zachraňuje seniory

Už pošesté se v Plzni uskuteční 
závody LIGLASS LifeInLine 
Tour, největšího středoevrop-
ského seriálu v in-line brusle-
ní pro profesionály, amatéry, 
hobby jezdce i děti. Bruslař-
ským dnem D bude neděle 12. 
září. Sukova a Folmavská uli-
ce na Borech, komunikace 
s kvalitním asfaltovým povr-
chem a atraktivním obřím kru-
hovým objezdem, se tento den 

promění v širokou bezpečnou 
bruslostrádu. Jeden okruh měří 
2 270 metrů.
Bruslařský festival začne v půl 
jedenácté dětskými závody 
a nabídne vyžití bruslařům 
všech kategorií. Na programu 
jsou dětské závody na 1, 3 a 5 
km, hodina volného bruslení, 
Fitness desítka pro amatéry, 
závod tříčlenných štafet a na 
závěr atraktivní půlmara-

tón s elitními jezdci na star-
tu. Ten bude odstartován ve 
14:30 hodin. Závod moderuje 
a hudbu pouští Pavel Cejnar. 
Informace a online přihláš-
ky najdete na www.lifeinline.
cz. Partnerem závodu je i MO 
Plzeň 3. 
Na plzeňské trati v minulosti 
zvítězily i rychlobruslařské 
olympioničky Martina Sáblí-
ková a Kateřina Novotná. 

Plzeňský festival v in-line bruslení

Želvičková školka v červenci žila

27. mateřská škola ve Dvořákově ulici, známá jako Želvičková, zajišťovala červencový prázdninový provoz pro děti z obvo-
du. „Musím chodit do práce, takže jsem ráda, že sem syn může o prázdninách chodit,“ říká maminka tříletého Dominika. 
A takových rodičů je víc než stovka. „Měli jsme přes 130 přihlášek, uspokojili jsme každého,“ uvádí Martina Průchová, 
ředitelka školky, která nabízí dětem dvě obrovské zahrady, prolézačky, skluzavky, několik pískovišť a bazén, který děti 
v teplém červencovém počasí hojně využívaly. Prázdninový provoz skončil v Želvičkové školce na konci července. „V srpnu 
je pro děti z obvodu otevřena 24. mateřská škola ve Schwarzově ulici na Borech. Sem se přihlásilo sto deset dětí,“ dodává 
starosta Jiří Strobach.

Knihovna města Plzně 
zve

Bory šumí 

Bystré hlavy pozor! Ve 
čtvrtek 7. října odpoledne 
startuje v Borském parku 
šifrovací hra pro děti „Bory 
šumí 21 dní“. Na viděnou 
se těší organizátoři Obvod-
ní knihovna Bory, Junák 
– středisko STŘELA, 
Goada, o. s. a  Sauna nad 
zimákem. Více informací 
hledejte na www.knihovna.
plzen.eu a  na Facebooku.
 
Taneční kurzy nově 

ve Skvrňanech

Od 5. října začína-
jí v M klubu, který je 
v budově Knihovny města 
Plzně v Macháčkově ulici 
č.  28 v Plzni-Skvrňanech, 
tradiční podzimní taneční 
kurzy. Zájemci se mohou 
hlásit do zdokonalovacího 
tanečního kurzu nebo do 
kurzu latinskoamerického 
tance. Zdokonalovací kur-
zy se budou konat v úterý 
či v neděli od 19 hodin. 
Kurs latinskoamerické-
ho tance je naplánován na 
úterý od 17 hodin. Zájemci 
se už nyní mohou hlásit na 
telefonním čísle 378 038 
260 nebo na e-mailu tanec-
ni@email.cz či přímo ve 
skvrňanské knihovně.
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Léto tráví s manželkou, vnou-
čaty, kolem a kánoí na zahra-
dě u Klatov. Mýt se chodí 
do Úhlavy, na zahrádce pěs-
tuje zeleninu, ovoce i kvě-
tiny. Takové je léto Rudolfa 
Chrousta, loňského vítěze prv-
ního ročníku soutěže Senior 
roku, kterou vyhlašuje centrál-
ní obvod Plzeň 3. 

Klatovy jsou 
víc než Rio

Rudolf Chroust se narodil před 
dvaaosmdesáti lety v Kla-
tovech. Vystudoval v Praze 
Tyršův ústav a na plzeňské 
pedagogické fakultě aprobaci 
přírodopis a tělesná výchova. 
V roce 1952 nastoupil na kla-
tovské učiliště, kde se věno-
val budoucím automechani-
kům. Šest dnů trávil ve škole 
a v neděli jezdil se svými žáky 

na závody a turnaje. O prázd-
ninách společně vyráželi na 
plavecké kursy a putovní 
tábory. Za katedrou stál až do 
svých devětašedesáti let.
Rudolf Chroust je všestranný 
sportovec, vodák, lyžař, pla-
vec – ale jeden sport má u něj 
výrazně navrch: stolní tenis. 
Aktivně jej hraje dodnes. Má 
pět trofejí ze seniorských mis-
trovství světa. Nejraději vzpo-
míná na turnaj v Brazílii. 
„Vypravil jsem se tam před 
dvěma lety, ve svých osmde-
sáti letech jsem poprvé letěl 
letadlem,“ říká. Z Brazílie si 
přivezl dva bronzy: za čtyř-
hru i dvouhru. Zároveň však 
poznamenává, že pokud jde 
o sportovní úspěchy, dale-
ko více si cení svých výkonů 
v okresním přeboru. 
Rudolf Chroust je už čtyři-
cet let členem oddílu stolního 

tenisu Sokolu v Klatovech, 
za nějž hraje okresní přebor 
v kategorii C. Běžně nastupuje 
proti soupeřům mladším o více 
než šedesát let. Mnohé z nich 
poráží a před několika lety tuto 
kategorii vyhrál. „Stolní tenis 
je sport, který se dá hrát celý 
život a navíc se při něm musí 
myslet,“ pochvaluje si. 

Nestárnoucí trenér
Rudolf Chroust své sportovní 
zkušenosti nepřestává předá-
vat nejmladším generacím. 
Vede dětský oddíl stolní-
ho tenisu, který pracuje pod 
Střediskem volného času dětí 
a mládeže v Plzni. „Ty děti 
jsou moc šikovné, mají zájem, 
je vidět, že je stolní tenis 
baví,“ pochvaluje své svěřence 
a dodává, že na dnešní děti si 
vůbec nestěžuje: „Mohu občas 

nadávat na jednotlivce, ale děti 
jsou pořád stejné, jen se mění 
kulisy, v nichž žijí.“ 
Setkání s Rudolfem Chrous-
tem je inspirativní. Ukazuje, 
jak moc důležitý je celkový 
přístup k životu. Držitel titulu 
Senior roku bere věci tak, jak 
přicházejí, tvrdí, že nemá cenu 
se hroutit kvůli nějaké nepří-
zni osudu či tělesným nedu-
hům, které jsou spojeny s vyš-
ším věkem. Stejně tak je podle 
něj nutné přistupovat k životu 
s nadhledem a mít kolem sebe 
blízké lidi a přátele. 

Rudolf Chroust má recept na aktivní stáří: 
rodina, sport, přátelé a humor

Třetí obvod vyhlásil 2. roč-
ník soutěže Senior roku, 
do níž mohou lidé přihlásit 
své blízké, kteří žijí v tom-
to plzeňském obvodu. 
Do přihlášky, kterou si 
můžete vyzvednout v budo-
vě Úřadu městského obvo-
du Plzeň 3 v sadech Pěta-
třicátníků číslo 7, 9 nebo 
si ji vytisknout z interneto-
vých stránek http://umo3.
plzen.eu/, napište jméno, 
příjmení, věk a kontakt na 
navrhovaného a samozřej-
mě i to, proč jej nominu-
jete. Neměl by chybět ani 
kontakt na navrhovatele. 
Vyplněné přihlášky mohou 
navrhovatelé posílat až 
do 17. září 2010 prostřed-
nictvím e-mailové adresy 
strobach@plzen3.eu či je 
zaslat v obálce s nápisem 
Senior roku 2010 na adresu 
Úřadu městského obvodu 
Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 
7, 9, 305 84 Plzeň. Přihláš-
ku mohou také navrhovate-
lé vyplnit přímo v budově 
úřadu a vhodit ji do při-
praveného boxu. Výsledky 
soutěže Senior roku 2010 
budou vyhlášeny 1. října. 
Partnery Seniora roku jsou 
Plzeňský deník a Český 
rozhlas Plzeň. 

Pan Rudolf Chroust si právě jde pro cenu Senior roku 2009. Foto Zdeněk Vaiz, Plzeňský deník
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Jubilejní páté oceňování nej-
lepších dobrovolníků, předá-
vání cen Křesadlo 2010, se 
letos konalo v romantickém 
prostředí zámku v Nebílovech. 
Lidé, kteří pracují s druhými 
nebo pro druhé bez nároku 
na odměnu, převzali uznání 
z rukou Radislava Neubauera 
(na snímku), zastupitele naše-
ho obvodu, který je zároveň 
i poradcem Rady Plzeňského 
kraje pro oblast neziskových 
organizací.
„Nesmírně si vážím práce lidí, 
kteří nezištně pomáhají dru-
hým. Touto cestou bych chtěl 
poděkovat všem za jejich sna-
hu a dobrovolnou činnost, kte-
rá je zároveň dobrým vzorem 
pro ostatní. Pevně věřím, že 
v příštích letech budeme mít 
možnost oceňovat daleko více 
dobrovolníků za jejich usilov-
nou práci,“ řekl Radislav Neu-
bauer při předávání cen.
Hlavní cena Křesadlo letos pat-
řila paní Evě Fikrlové z Plzně, 
která je předsedkyní Vozíčkářů 
Plzeňska a aktivně se angažuje 
na poli zdravotně postižených, 
věnuje se odstraňování bariér 
mezi postiženými a společnos-
tí a podílí se na organizování 
veřejných aktivit vozíčkářů. 
Další oceněný byl pan Jaroslav 
Cuřín, díky jehož činnosti je 
v současné době klášter Cho-
těšov centrem mnoha kultur-

ních akcí. Třetí hlavní cenu si 
odnesla slečna Lucie Mudrová 
za dlouhodobou činnost s oso-
bami s mentálním postižením. 

Jedním z hlavních cílů Radi-
slava Neubauera je v příštím 
roce získat nejen více finanč-
ních prostředků na podporu 

činnosti neziskových organi-
zací, ale i pomoc s technickým 
zajištěním některých spole-
čenských akcí.

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Nádoby na biodpad jsou další službou 
pro obyvatele obvodu

Od 1. září budou obyvatelům 
obvodu Plzeň 3 zdarma k dis-
pozici kontejnery na biodpad. 
Nádoby budou umístěny cel-
kem na sedmdesáti místech 
obvodu, především v lokali-
tách, kde jsou rodinné domky se 
zahrádkami nebo v zahrádkář-
ských koloniích. „S kontejnery 

na biodpad se obyvatelé obvodu 
setkají například Na Výsluní, ve 
Slovanském údolí nebo v uli-
ci Na Souvrati. Několik nádob 
bude umístěno také v Radobyči-
cích,“ vypočítává starosta obvo-
du Jiří Strobach a připomíná, 
že kompletní seznam ulic lidé 
najdou na webových stránkách 

http://umo3.plzen.eu. Kontejnery 
budou vyváženy dvakrát týdně. 
Obyvatelé obvodu budou moci 
také od září využít speciální 
kontejnery na drobný elektro-
odpad, kterých bude na území 
obvodu umístěno sedmnáct; 
například na Anglickém ná-
břeží, na Husově náměstí, ve 

Waltrově či Lábkově ulici nebo 
na Borech u Luny. Kromě toho 
bude ve Vejprnické ulici posta-
ven tak zvaný E-domek, tedy 
místo zpětného odběru elek-
trozařízení, kde se budou moci 
obyvatelé obvodu zdarma zba-
vit starých praček, ledniček, 
televizorů či počítačů.



C e n t r u m ,  B o r y ,  S k v r ň a n y ,  V a l c h a ,  R a d o b y č i c e

NON-STOP DISPEČINK
800 505 505

www.plzenskesluzby.cz

Dohodněte se s námi do konce listopadu 2010.

Poměrový měřič tepla            :  1,- Kč.
Odečet a rozúčtování tepla :  50% z ceny za první rok.

Poradna bytového správce
Nové technické možnosti 
přinášejí stále větší komfort 
dodávek tepla v plzeňském 
systému centrálního zásobo-
vání tímto médiem. Obvyklou 
každoroční potíží bývaly tzv. 
odečty a následné rozúčtová-
ní nákladů na teplo v jednot-
livých bytech. Staré způsoby 
měření prostřednictvím tzv. 
odparek nemohly být, vzhle-
dem ke svému technickému 
řešení, dostatečně přesné 
a někdy způsobovaly nespo-
kojenost zákazníků. To se díky 
aktuální nabídce Plzeňských 
služeb může zásadně změnit. 
Odpovědím na dotazy klientů 
právě na nové technické mož-
nosti odečtů je věnována dneš-
ní poradna.

V inzerci jsem si všiml ceny za poměrový měřič. Můžete mi ji objasnit?
Jak je psáno v  inzerci, akční nabídka jednoho RTN (rozdělovač topných nákla-
dů) s dálkovým odečtem i bez „dálky“ činí 1,- Kč za přístroj (v ceně je dodávka 
a montáž), odečet a rozúčtování nákladů na otop jedné RTN vás pro příští rok 
bude stát 50% nákladů, než je cena běžná. 

Co mám učinit pro to, abych 
této vaší nabídky mohl využít?
Dohodněte se s námi na spolu-
práci nejpozději do konce listo-
padu 2010. Stačí zavolat na bez-
platnou linku 800 505 505. 

O jaký přístroj se jedná? Od jaké firmy?
Nabídka se týká digitálních dvoučidlových 
RTN s rádiovým přenosem od společnosti 
Siemens a digitálních dvoučidlových RTN 
„bez rádia“ TELMETRIC Plus od společ-
nosti Metrona.

Je rozdíl mezi digitálním měřidlem „bez dálky“ a „s dálkou“ opravdu 
pouze ve způsobu přenosu dat, ve způsobu načítání?
Ano. Oba přístroje jsou elektronické dvoučidlové, s digitálním displejem. 
Jediné v čem se liší, je způsob načítání informací, které jsou v nich uložené. 
Zjednodušeně řečeno – „bez dálky“ technici do bytu vstoupit musejí, „s dál-
kou“ už nikoliv. Který způsob je pro uživatele pohodlnější, je zřejmé.

Máme digitální přístroje Telmetric Plus od vaší společnosti, smlouvu máme 
podepsanou na dobu 10-ti let a přečetla jsem si od vás aktuální nabídku. 
Vyplatilo by se mi ji využít, pokud bych chtěla přístroje „s dálkou“?
Nevyplatilo. Pokud s námi máte již uzavřenou smlouvu na Telmetric plus a jste 
s ní spokojeni, nevěnujte dálkovým odečtům, prosím, větší pozornost než infor-
mativní. „Dálkový RTN“ má smysl především tam, kde se doposud používají tzv. 
„odparky“, které při současné nabídce na trhu patří už k zastaralejšímu způsobu 
měření, nebo pokud by nevyhovoval méně průhledný způsob měření „sklíčka na 
zpátečce“, nebo se stále ještě rozpočítávají dle plochy. Píšete, že máte s námi pode-
psanou smlouvu na dobu 10 let, což je současně i životnost daného přístroje. Bylo 
by pro vás opravdu nevýhodné teď přístroje měnit. 

Kontakt
Iveta Rejšková
Plzeňské služby
Ed. Beneše 23, 301 00 Plzeň
tel. 605 88 66 88
iveta.rejskova@plzenskesluzby.cz
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