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TROJKA
Silvestr v centru Plzně
Na náměstí Republiky se ko-
nala opět velkolepá oslava. 
Rok 2013 přišly přivítat tisíce 
Plzeňanů včetně starosty MO 
Plzeň 3 Jiřího Strobacha.
 
Nezvykle teplou silvestrovskou 
noc si obyvatelé Plzně užili. 
Oslavu všem zpříjemnila zápa-
dočeská kapela Sifon. Všichni 
se ale těšili hlavně na ohňostroj, 
který osvítil o půlnoci celé ná-
městí Republiky a katedrálu sv. 
Bartoloměje. Na půlnoční oh-
ňostroj dorazili lidé, kteří trávili 
silvestrovskou noc v okolních 
barech a hospůdkách, přijeli ale 
i ostatní z okrajových částí Plz-
ně, kteří slavili u rodinného krbu. 
„Slavíme doma, ale každoročně 
na půlnoc přijíždíme do centra 
na ohňostroj. Je to už taková 
naše tradice,“ svěřil se Roman 
Dvořák z Lochotína. Právě tra-
dice a oblíbenost akce je důvod, 
proč centrální obvod pořádá sil-
vestrovskou oslavu opakovaně. 
„Lidé jsou zvyklí chodit na půl-
noční ohňostroj, náměstí vždy 
zaplní tisíce lidí. Každoročně se 
rozhodujeme, zda silvestr pořá-
dat či ne. Zájem obyvatel je ale 
veliký,“ svěřil se na místě staros-
ta Jiří Strobach, který půlnoční 
ohňostroj odpočítal a bouchnul 
s Plzeňany i tradiční šampanské. 

Vážení občané,

zdravím Vás poprvé v novém 
roce. V roce s magickou tři-
náctkou, o kterém jsem už 
slyšel tolik zvěstí. Jaký ale 
skutečně bude rok 2013? To 
záleží na nás všech. My se bu-
deme opět snažit usnadnit Vám 
život a přinášet trochu rado-
sti. Proto jsme například při-
pravili den otevřených dveří na 
úřadě, abyste si v sobotu mohli 
v klidu vyřídit vše potřebné. 
Konat se bude 16. února a já 
Vás na něj srdečně zvu. A zvu 
i všechny děti a jejich rodi-
če na maškarní bál 17. února 
do Alfy na Americké třídě. 
Uvnitř tohoto čísla zpravo-
daje Trojka se dozvíte opět 
o všem, co se v obvodu chystá. 
I v letošním roce se s Vámi rád 
sejdu na kus řeči na akcích v ob-
vodu nebo mi můžete kdykoliv 
napsat, co máte na srdci. Můj 
e-mail je strobach@plzen.eu. 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Honzík, Jakub, Terezka nebo 
Adélka, to jsou nejčastější jména 
plzeňských novorozenců. Počet 
novorozenců v Plzni nedosáhl 
v loňském roce čtyř tisíc, porod-
nost ale už přestala klesat. 

Ještě v roce 2009 se v západočeské 
metropoli narodilo přes 4200 dětí. 
Poté ale začala porodnost mírně 
klesat. V loňském roce přišlo na 
svět o více než tři stovky méně 
dětí než před čtyřmi lety. Ten nej-
větší babyboom z let 2007 a 2008 
mají teď už Čechy na několik let 
za sebou. Dobrou zprávou ale je, 
že porodnost už neklesá, ale nao-
pak mírně stoupá. 

Statistiku pro Plzeň za rok 2012 
vydala matrika, která spadá pod 
Úřad městského obvodu Plzeň 3. 
„Loni přišlo na svět 3885 dětí,  
z toho 1959 chlapců a 1926 dívek. 
Dvojčat se narodilo 90. Mezi nej-
častější jména patřil tentokrát 
Honzík a Terezka. Co je zajíma-
vé, že druhým nejoblíbenějším 
klučičím jménem se společně 
s loňským vítězem Jakubem stal 
Matyáš,“ vyjmenoval starosta 
centrálního obvodu Jiří Stro-
bach. Počet sňatků je v Plzni 
téměř stejný jako v předchozích 
letech. Už tři roky se toto číslo 
pohybuje kolem 670 uzavřených 
manželství. 

TÉMA TROJKY

V loňském roce se v Plzni narodilo 3885 dětí

Malou Beátku si pochoval i starosta 
Jiří Strobach

Druhý den nového roku 2013 
přišel na svět první občánek 
Městského obvodu Plzeň 3. Hol-
čička se jmenuje Beátka a jako 
prvnímu miminku se jí dostalo 
velkých gratulací. 

2. ledna 2013 těsně po deváté ho-
dině ráno zakřičela malá Beátka 
v porodnici poprvé. To ještě ani 
šťastní rodiče netušili, že bude  
prvním občánkem narozeným 
v roce 2013 na území Městského 
obvodu Plzeň 3. Rodičům i mi-
minku pogratulovali zástupci 
vedení obvodu, starosta Jiří Stro-
bach a místostarosta Radislav 
Neubauer. Štěpánka a Václav 
Hajšmanovi získali pro miminko 
od obvodu finanční dar ve výši
pět tisíc korun. Maminka Ště-
pánka navíc odcházela z úřadu 
s krásnou květinou a malá Beát-
ka dostala plyšového medvěda.

Prvním miminkem obvodu je Beáta Hajšmanová

První občánek obvodu Beáta Hajšmanová s rodiči

Rádi bychom informovali rodiče, 
že MO Plzeň 3, prostřednictvím 
komise Sbor pro občanské zále-
žitosti,  stále pořádá obřady vítání 
nově narozených občánků. Tyto  
obřady jsou určeny pro děti s prv-
ním trvalým bydlištěm na obvo-
du Plzeň 3. Konají se v jarních 
a podzimních měsících v obřadní 
síni plzeňské radnice. Rodiče vy-
plní tiskopis, který je k dispozici 

na oddělení rodné matriky v kan-
celáři č. 31, případně na  stránkách 
obvodu, a následně obdrží písem-
nou pozvánku.
 
Těšíme se na setkání s Vámi a Va-
šimi děťátky.

Podrobnější informace Vám sdělí 
paní Sammerová na odboru slu-
žeb, telefonní číslo 378 036 472.

Informace pro rodiče nově 
narozených dětí

ROK JMÉNO M JMÉNO Ž
2010 1. Jan - 2. Jakub - 3. Tomáš 1. Eliška - 2. Tereza - 3. Anna
2011 1. Jakub - 2. Jan - 3. Tomáš 1. Eliška - 2. Tereza - 3. Adéla

2012
1. Jan (102) - 2. a 3. Jakub (97)

2. a 3. Matyáš (97) - 4. Tomáš (85)
5. Filip (73)

1. Tereza (85) - 2. Adéla (75)
3. Eliška (74) - 4. Karolína (71)

5. Anna (70)

ROK POČET DĚTÍ CHLAPCI DĚVČATA
2009 4220 2172 2048
2010 4 183 2139 2044
2011 3812 1921 1891
2012 3885 1891 1926

ROK SŇATKY REGISTR. PART. ÚMRTÍ
2010 698 9 2894
2011 671 16 3075
2012 685 12 3094
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Úřad MO Plzeň 3 stále považuje 
jako jednu z priorit pořádek a čis-
totu na komunikacích v obvodu. 
I v letošním roce budeme v užším 
kontaktu s úklidovými firmami,
abychom udržovali a zvyšovali 
úroveň úklidů.

Jsme si dobře vědomi, že situace 
na mnoha místech není ideální 
a je třeba ji řešit. Jde zejména 
o stanoviště separovaných odpadů 
a s nimi spojená problematická 
místa v centru města. Nově k nim 
přibyla některá místa na borském 
sídlišti. Odpadové nádoby jsou 
přeplněné a odpad mnohdy leží 
i v jejich okolí. Bohužel jsou tyto 
nádoby často zneužívány osoba-
mi podnikajícími, které se mají 
řídit jiným režimem. O této situ-
aci dobře víme, není nám lhostej-
ná a intenzivně se jí zabýváme. 
Řešení ovšem není jednoduché, 

AKTUALITY

Na žádost úřadu Městského ob-
vodu Plzeň 3 schválilo Zastu-
pitelstvo města Plzně na svém 
zasedání dne 13. prosince 2012 
poskytnutí finančního příspěv-
ku na projekt „Posekání orobin-
ce ve VKP – Luční potok v k.ú. 

Valcha“ ve výši 70 tisíc korun. 
Účelem tohoto projektu je zlepšit 
ekologickou stabilitu této lokality 
a umožnit tak černé zvěři přiro-
zený odchod do okolních lesů, 
aby nebyla ohrožována bezpeč-
nost občanů, silničního provozu 

a nedocházelo k poškozování ma-
jetku. Pro tuto zvěř byl totiž oro-
binec přirozeným úkrytem jak 
před lidmi, tak i před počasím. 
Jeho posekáním si bude zvěř nu-
cena hledat úkryt v jiné přirozené 
lokalitě. Obvodem byla vybrána 

specializovaná firma, která má 
s tímto druhem práce zkušenosti 
a technické vybavení. Celá akce 
bude probíhat za dozoru pracov-
níků Odboru životního prostředí 
MMP a zahájena bude podle kli-
matických podmínek.

Valše by se mělo ulevit od černé zvěře

Vánoční gulášovka je již tra-
diční adventní akcí Městského 
obvodu Plzeň 3. Konala se také 
v roce 2012, a to již počtvrté, 
v pátek 21. prosince. 

„Každoročně má akce úspěch, 
a tak v tradici úspěšně pokra-
čujeme,“ upřesnil starosta MO 
Plzeň 3 Jiří Strobach. Ten roz-
léval polévku na náměstí společ-
ně s místostarostou Radislavem 
Neubauerem a dalšími předsta-
viteli obvodu. Vánoční gulášov-
ka je nejen dárkem pro sociálně 
slabší občany, ale i pro ty ostat-
ní. Každoročně tak zpříjemňuje 
oblíbené Vánoční trhy v centru 
Plzně, které končí 23. prosince. 
Při sychravém pátečním počasí 
gulášovka ve stanu centrálního 
obvodu velmi chutnala. Obvod 
nechal navařit celkem 100 litrů 
této polévky.

Náměstím voněla gulášovka 

Problematika odpadu
jak by se na první pohled zdálo. 
V našem obvodě je celkem 159 
kontejnerových stání, z toho 53 
stání o objemu 240 litrů a 106 stání 
s objemem 1100 litrů. Oproti ne-
dávné minulosti jsme navýšili svoz 
plastů a nápojových kartónů na 3x 
týdně, papíru na 2x týdně, na 20 
exponovaných místech 3x týdně. 
Sklo se odváží 1x týdně, bio odpad 
1x týdně v období prosinec-březen 
a 2x týdně v období duben-listo-
pad. Přesto, že se frekvence svozů 
zdá být dostatečná, na některých 
místech zcela evidentně nestačí. Je 
na místě se zabývat otázkami, zda 
nadále zvyšovat frekvenci jednot-
livých svozů nebo navyšovat počet 
kontejnerových stání či snad posí-
lat do problémových míst úklido-
vé firmy. Na druhé straně je třeba
si uvědomit, že již provedené na-
výšení svozů stálo obvod nemalé 
finanční prostředky, které zatěžují

rozpočet vyhrazený pro péči o ži-
votní prostředí. Další navýšení by 
mohlo znamenat např. odčerpání 
financí pro seče travnatých ploch. 
Před volbami jsem slíbil, že budu 
komunikovat s občany a naslou-
chat jim. Proto se i nyní obracím 
na Vás s prosbou o vyjádření.
Navrhněte prosím místo, kde je 
dle Vašeho názoru zapotřebí při-

dat kontejnerové stání na separo-
vaný odpad a na jaký druh. 

Místostarosta Radislav Neubauer

Podněty a názory můžete psát na 
e-mail: neubauerr@plzen.eu,
nebo dopisem na adresu: Radi-
slav Neubauer, MO Plzeň 3, sady 
Pětatřicátníků 7, 9, 305 83 Plzeň.
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AKTUALITY

Rada MO Plzeň 3 schválila re-
konstrukci Skrétovy a Plachého 
ulice v Plzni. Výsledkem bude 
v budoucnu nejen zvýšení bez-
pečnosti provozu, ale i více par-
kovacích stání v této lokalitě.

„Ve Skrétově ulici je téměř po celé 
délce jednosměrný provoz a kvůli 
parkovacím stáním po obou stra-
nách vozovky je šířka komunikace 
nedostačující. Průjezd je menší než  
3 metry, což znemožňuje příjezd 
vozidel integrovaných záchran-

ných složek,“ vysvětluje starosta 
MO Plzeň 3 Jiří Strobach. Revitali-
zací projde také pruh pro cyklisty,  
který má být součástí cyklotrasy 
z Bor do centra a na Kilometrovku. 
S ohledem na zvednuté obrubníky 
v křižovatkách je totiž momentál-
ně nefunkční. 
Další problém je v Plachého ulici, 
kde je kvůli špatnému uspořádání 
parkovacích stání šířka jízdního 
pásu o jeden metr menší než uklá-
dá zákon. Pokud by se zde určil 
pouze jednosměrný provoz, moh-

la by úprava přinést až 23 nových 
parkovacích míst. Analýzu situace 
a návrh řešení vypracovala Správa 
veřejného statku města Plzně, a po 
přednesení členům Komise pro 
dopravu a využití veřejných pro-
stranství byly podklady předány 
Radě MO Plzeň 3, která usnesení 
schválila. „Nyní bude dokončen 
projekt pro územní řízení, následo-
vat bude územní rozhodnutí, pro-
jekt pro stavební povolení a proces 
stavebního povolení,“ vyjmeno-
val Ing. Ondřej Vohradský, vedou-

cí Úseku koncepce a dopravního 
inženýrství SVSmP. „To je na rok 
a půl práce. Pak bude záležet na 
tom, kdy bude akce zařazena do 
rozpočtu města. Realizace tak při-
chází v úvahu v roce 2015.“ 
Investorem by mělo být město Pl-
zeň zastoupené Správou veřejného 
statku města Plzně. Odhad nákla-
dů zatím nebyl proveden, ale pod-
le předpokladů by se úpravy měly 
vejít do 5 mil. Kč. Vlastní staveb-
ní práce nebudou příliš složité 
a mohly by trvat zhruba 4 měsíce.

Rekonstrukce Skrétovy ulice zvýší bezpečnost provozu

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu 
Octavia: 3,8–6,1 l/100 km, 99–141 g/km

Potkáváte ji každý den.
A přesto je jedinečná.
Nová ŠKODA Octavia

Letošní únor bude plný nových zážitků! 
Od 2. února 2013 si můžete vyzkoušet novou 
generaci vozu ŠKODA Octavia a navíc vyhrát 
jedinečný zážitek. Objednejte si svou testovací 
jízdu již nyní přímo u nás nebo na
www.zazijteoctavii.cz.

Vyzkoušejte si ji mezi prvními
a vyhrajte některý z jedinečných 
zážitků.

Porsche Plzeň
Podnikatelská 1
301 00  Plzeň - Borská pole
Tel.: 377 432 611
www.porsche-plzen.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

A7_prelaunch_D2_CZ_DYN_2_5a3acc38487f4f1c9a7f301aff2ae801_indd   1 1/19/2013   1:27:06 AM

U příležitosti vánočních svátků na-
vštívil místostarosta Radislav Neu- 
bauer válečné veterány a senio- 
ry v Městském ústavu sociálních 
služeb města Plzně na Borech. 

Válečné veterány navštěvují zástup-
ci obvodu ve spolupráci s Českoslo-

venskou obcí legionářskou dlouho-
době. Místostarosta navštívil pana 
Pavlovského, který byl během II. 
světové války těžce raněn a bývalou 
spojovatelku paní Trávníčkovou. 
„Nezapomínáme na to, co pro nás 
tito lidé vykonali, a právě proto je 
pravidelně před vánočními svátky 

navštěvujeme. U pana Pavlovského  
a paní Trávníčkové nejsem poprvé 
a musím přiznat, že nikdy nedodr-
žím délku návštěvy a posouvám dal-
ší schůzky, neboť vyprávění obou 
legionářů jsou tak zajímavá, že 
člověk ztrácí pojem o čase,“ říká  
s úsměvem místostarosta.

Spokojené vánoční svátky popřál  
místostarosta také seniorům v Měst-
ském ústavu sociálních služeb města 
Plzně na Borech. Vánoční atmosféru 
navodila i hudební skupina. Hezké 
Vánoce popřál místostarosta i ošet-
řujícímu personálu a poděkoval za 
náročnou práci.

Obvod nezapomněl před Vánocemi na legionáře a seniory 

INZERCE
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Krátce z obvoduMost Ivana Magora Jirouse
Od počátku ledna se můžete 
v Plzni projet po mostě Iva-
na Magora Jirouse. Oficiální
pojmenování a montáž cedulí 
proběhla ve čtvrtek 3. ledna. 

Na konci loňského roku se nové 
pojmenování mostu po výrazném 
představiteli českého undergroun-
du stalo středobodem mnoha dis-
kusí. S nápadem pojmenovat pů-
vodně bezejmenný most u vlakové 
stanice „na Jižáku“, jak Plzeňané 
slangově říkají, vznikl z řad tří ob-
čanských sdružení Johan, ProPho-
to a HUMR. Následně se tímto 
podnětem zabývalo Zastupitelstvo 
Městského obvodu Plzeň 3, které 
návrh schválilo. A co víc, zastupi-
telé mnohé překvapili, když jako 
konečný název odklepli právě 
Most Ivana Magora Jirouse.

Ivan Martin Jirous, zvaný Magor, 
byl výrazný představitel českého 
undergroundu, disident a básník, 
zemřel v noci  9. listopadu 2011 ve 

věku 67 let. Letos dostal v Plzni in 
memoriam prestižní Cenu 1. červ-
na udělovanou za boj za demokra-
cii a proti totalitě. 

Povodí Vltavy zve na den 
otevřených dveří
Státní podnik Povodí Vltavy, zá-
vod Berounka a Vodohospodářská 
laboratoř PVL Plzeň na Denisově 
nábřeží 14 pořádají u příležitosti 
Mezinárodního dne vody 2013 
den otevřených dveří. V sobotu 
23. března zde můžete od 9,00 
do 14,00 hodin navštívit prostory 
moderní vodohospodářské labo-
ratoře, shlédnout ukázky práce 
jednotlivých úseků laboratoře, 
podívat se na postupy a meto-
dy stanovení ukazatelů kvality 
vody v našich řekách, rybnících 
a přehradách. Mikroskopem bu-

dete pozorovat život, který není 
běžně ve vodách pouhým okem 
viditelný. 
Dozvíte se něco o čistotě pod-
zemních vod ve Vašich studnách. 
Tento den můžete rovněž navští-
vit řadu popularizujících i odbor-
ných přednášek na různá témata. 
Nedílnou a návštěvnicky velmi 
oblíbenou součástí bude rov-
něž stanovení obsahu dusičnanů 
v jednom vlastním doneseném 
vzorku vody zdarma. Pro děti 
bude připraven dětský koutek se 
soutěžemi. 

Kompletní rekonstrukce sportovního 
víceúčelového hřiště ve Vojanově uli-
ci v Zadních Skvrňanech  byla prove-
dena odbornou firmou v posledním
listopadovém týdnu. Hřiště bylo již 
velmi poničené a prorostlé plevelem. 
Právě kvůli zaplevelení musel ne-
chat obvod strhnout stávající vrstvu 
do hloubky 10 cm, povrch upravit 
a chemicky ošetřit proti plevelům.  
Na takto ošetřenou plochu byl pak 
navezen nový hlinitopísčitý materiál, 
který byl zhutněn vibračním válcem. 
Veřejnost může toto kompletně ob-
novené sportovní hřiště užívat již 
v jarní sezóně tohoto roku.

Rekonstrukce hřiště ve Skvrňanech

9. ledna navštívili Úřad Měst-
ského obvodu Plzeň 3 tři králo-
vé.  Úředníci i zástupci vedení 
úřadu podpořili finančně stej-
ně jako v předchozích letech 
Tříkrálovou sbírku.

•
Plzeňané v referendu rozhodli, 
že má město Plzeň bezodklad-
ně podniknout veškeré kroky 
v samostatné působnosti, aby ne-
mohlo dojít k výstavbě obchodní-
ho domu na místě bývalého DK 
Inwest. Referenda se zúčastnilo 
41,4 % (55 213) oprávněných 
voličů, z toho 35 543 hlasů bylo 
proti výstavbě multifunkčního 
centra Corso Americká.

•
Zbavte se zdarma velkoobje-
mového odpadu! Vždy první 
sobotu v měsíci na vybraných 
17 místech obvodu přistavujeme 
kontejnery. Další svozová sobota 
proběhne 2. března. Podrobnos-
ti na www.plzen3.eu.

•
Ani zima nebo dokonce sněžení 
nezastavilo stavební práce, které 
probíhají na nově budovaném 
atletickém stadionu ve Skvrňa-
nech. Momentálně v areálu atle-
tického stadionu vzniká běžecký 
tunel. Stavba by měla být dokon-
čena letos v červnu.

•
Plzeň bude pokračovat v rekon-
strukci fotbalového stadionu 
Štruncovy sady. Zastupitelstvo 
města Plzně totiž schválilo roz-
počtové opatření, které pokraču-
jící rekonstrukci umožní. Odbor 
správy infrastruktury tak bude 
realizovat částečnou rekonstrukci 
objektu hlavní tribuny, a to v roz-
sahu minimálních úprav pro spl-
nění základních kritérií UEFA. 

•
Krizovou pomoc osobám nad 
50 let ohroženým jakoukoliv 
formou týrání a zneužívání 
nabízí společnost Domovinka 
– sociální služby, o.p.s.  Služ-
by jsou poskytovány v terénu 
nebo v provozovně v Úslavské 
ulici. Více informací naleznete 
na webu www.domovinka.cz. 

•
Hlasujte pro stavbu nového 
Rákosníčkova hřiště v Plzni! 
Společnost Lidl plánuje vysta-
vět nové dětské hřiště s herními 
prvky a vyzvala občany, aby 
hlasovali, kde by hřiště chtěli 
nejvíce. Zapojte se i Vy a zvyšte 
šanci, že nové hřiště bude právě 
v Plzni! Hlasovat můžete pro-
střednictvím webových stránek 
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz.

Montáže cedulí na most se ujali sami zástupci vedení obvodu. Na snímku sta-
rosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer. 

Nově také v odpoledních 
hodinách nebo o víkendu!

Na daně kvalitně 
a levně!

Na daně kvalitně 
a levně!

Nově také v odpoledních 
hodinách nebo o víkendu!

volejte 378 774 773
on-line rezervace termínů na

www.LEUS.cz

INZERCE
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Vernisáž Karla Březiny v Galerii  Jiřího TrnkyKrátce z kultury
Knihovna města Plzně evi-
duje naprostý rekord v počtu 
vypůjčených knih. Lidé si 
přišli v uplynulém roce pro 
více než 1,28 milionů knih 
a časopisů, což je nejvíce za 
celou historii této instituce.

•
Plesová sezóna v Plzni je v pl-
ném proudu. Každý víkend se 
koná v západočeské metropo-
li hned několik plesů, a to na 
různých místech. Zváni jste 
např. do Měšťanské besedy 
15. února na Ples Nadace 700 
let města Plzně, 1. března na 
Ples Divadla J. K. Tyla nebo 
15. března na Reprezentační 
ples Západočeské univerzity.  

•
Divadlo J. K. Tyla má na pro-
gramu několik premiér. V úno-
ru uvede jednu z nejslavnějších 
oper Faust a Markétka v nové 
inscenaci dirigenta Tomáše 
Braunera a režiséra Jiřího Heř-
mana. 15. a 20. února uvede ve 
Velkém divadle Sestup Orfeův. 
V hlavních rolích básnického 
dramatu slavného americké-
ho autora se představí Andrea 
Černá a Petr Konáš. 

•
V březnu se v Plzni uskuteční 
již 33. ročník festivalu Smeta-
novské dny. Těšit se můžete na 
celou řadu hudebních progra-
mů a také na velký počet za-
jímavých doprovodných akcí. 
Hlavní hudební část festivalu 
probíhá od 2. do 21. března.

•
V Měšťanské besedě se 2. břez- 
na uskuteční ples Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska. Na XVII. reprezentač-
ním plese zahraje orchestr 
Václava Žákovce a přichystá-
na je také tombola nebo půl-
noční kankán.

•
Ve výstavním sále Národo-
pisného muzea Plzeňska je až 
do 7. dubna k vidění výsta-
va o nakupování v 19. století. 
Výstava s názvem Na nákup 
do staré Plzně je otevřena od 
úterý do neděle. Kromě jiného 
představuje i vybavení a vý-
zdobu obchodů. Návštěvníci 
mohou obdivovat také ozdob-
né krabice na čaj, které byly 
restaurovány v roce 2011.

Ve středu 19. prosince se konala 
v Galerii Jiřího Trnky na ná-
městí Republiky vernisáž výsta-
vy k nedožitým 90. narozeninám 
významného plzeňského výtvar-
níka Karla Březiny. Na této akci 
se podílel také Městský obvod Pl-
zeň 3, proto na zahájení výstavy 
nechyběli ani jeho zástupci. 

Výstavu slavnostně zahájil místosta-
rosta centrálního obvodu Radislav 
Neubauer. Dále se zúčastnil radní 
MO Plzeň 3 a předseda Kulturního 
výboru ZMO Plzeň 3 Stanislav Ty-
šer. „Jsme rádi, že jsme jako ob-
vod, na jehož území se tato akce 

koná, mohli podpořit výstavu celo-
životního díla tohoto významného 
plzeňského výtvarníka,“ říká mís-
tostarosta MO Plzeň 3 Radislav 
Neubauer. „Není to naše první spo-
lupráce s Unií výtvarných umělců. 

I nadále hodláme podporovat kva-
litní projekty, které přispívají k pro-
jektu Evropského hlavního města 
kultury – Plzeň 2015,“ doplnil před-
seda Kulturního výboru ZMO Plzeň 
3 Stanislav Tyšer.

I Vy můžete přispět
na zvony katedrály
Zvony jsou hlasem srdce každé-
ho kostela a obce. Město Plzeň 
mělo na věži kostela sv. Barto-
loměje po staletí soubor zvonů, 
hlas toho největšího - Bárty, byl 
slyšet desítky kilometrů za Pl-
zeň. Nejstarší zmínka o zvonu je 
z roku 1411, kdy se začalo zvonit 
zvonem nazvaným Vorel. 

O zvony město několikrát přišlo, 
nejznámější pohromou byl požár 
věže v roce 1835. Tehdy se rozlily ve 
výhni požáru a zpět byly pořízeny 
v rozpětí tří let. V letech 1917 a zno-
vu v roce 1941 padly za oběť váleč-
nému běsnění. Měly smůlu, nebyly 
považovány za starožitné, a proto 
byly zrekvírovány na výrobu děl. 
Od počátku 16. století se počet zvonů 
a jejich jména neměnily. Vždy zno-

vu byl pořízen největší Bartoloměj, 
zvaný Bárta, doprovázený zvony 
Marií, Annou, Janem a Prokopem. 
Dnes nás doprovází svým hlasem 
zvon Prokop a Anna. Nyní po více 
jak 70ti letech od posledního zniče-
ní zvonů, v rámci Evropského hlav-
ního města kultury 2015, chceme 
ztrátu nahradit. Plzeňské biskupství 
a farnost u katedrály sv. Bartolo-
měje, spolu s architektem Janem 
Soukupem zahájili práci „Výboru 
pro pořízení zvonů“ na naší nejvyšší 
kostelní věži a symbolu města a ini-
ciovali sbírku finančních prostřed-
ků. Spojme se všichni, město a jeho 
obyvatelé, podnikatelé a mecenáši 
pro toto krásné dílo cti, patriotismu 
a lásky k našemu městu. 

Ing. arch. Jan Soukup

Jaké zvony pořizujeme? 

Bartoloměj - 5,5 t
Marie - 2,8 t
Jan - 1,7 t
zatím bezejmenný - 1,2 t

Konto, na které je
možné přispět:
Římsko katolická farnost
v Plzni
Česká spořitelna
č.ú. 722 356 359/0800

Dárci, kteří věnují více jak 
10 000 Kč obdrží certifikát,
který potvrzuje odlití jejich 
jména přímo na plášti zvonu.

Více informací
na www.zijinak.cz/zvony

Zápisy do MŠ
V březnu proběhnou zápisy 
do mateřských škol. Žádosti 
o přijetí dítěte do MŠ pro rok 
2013/2014 si rodiče mohou 
vyzvedávat na jednotlivých 
mateřských školách od 20. 2. 
2013, podávání žádostí pak 
bude probíhat ve dnech 13. 3. 
a 14. 3. 2013.
Od února na jednotlivých 
školách probíhají Dny ote-
vřených dveří.
Termíny naleznete na strán-
kách www.plzen3.eu.
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INFORMACE PRO SENIORY

Chcete se naučit pracovat s počítačem?
Městský obvod Plzeň 3 podporuje 
aktivní život seniorů, a proto také 
letos nabízí počítačové kurzy. Zá-
jemci s trvalým pobytem na území 
MO Plzeň 3 si mohou vybrat kurz 
pro začátečníky, mírně pokročilé, 
ale třeba i specializovaný kurz na 
úpravu fotografií nebo multimé-
dia. Kurzy, které začnou první 
týden v březnu, stojí 600,- korun, 
obvod přispěje každému seniorovi 
částkou 300,- Kč.
V případě zájmu nebo pro získání 
více informací volejte 378 036 496 
(sl. Hůrková), nejpozději však do 
pondělí 18. února. Pozor, kapacita 
kurzů je omezena!

I tento rok nabízí obvod 
bezplatnou právní pomoc
Bezplatná 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 - 
jako jsou problémy s převody bytů, problémy s placením 
nájmu, společenství vlastníků, otázek věcných břemen, 
závěti a vypořádání závěti pro případ smrti, finanční
problematiky seniorů (půjčky, dary) atd.

Všichni senioři, kteří by chtěli právní poradnu využít, 
se však nejdříve musí objednat, a to u paní Olgy 
Sammerové na telefonním čísle 378 036 472.

TERMÍNY PRÁVNÍ PORADNY V ROCE 2013
5. a 19.3.; 9. a 23.4.; 7. a 21.5.; 4. a 18.6.; 3. a 17.9.;
8. a 22.10.; 5. a 19.11.; 3. a 17.12. 

DIVADELNÍ VSTUPENKY
ZA ATRAKTIVNÍ CENY
Jedenkrát měsíčně nabízí centrální obvod vstupenky do divadla za 
zvýhodněné ceny seniorům s trvalým bydlištěm na území MO 
Plzeň 3. Na výběr je z představení ve Velkém i Komorním divadle.
Vstupenky se budou prodávat vždy od 8:00 v 1. patře budovy Úřadu 
městského obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, kancelář č. 26.

TERMÍNY PRODEJE VSTUPENEK V ROCE 2013
27. 2,   27. 3,   29. 4,  29. 5,   28. 8,   30. 9,
30. 10,   27. 11,   18. 12.

JARNÍ 
VÍNEK PRO 

SENIORY

Městský obvod
Plzeň 3 zve

všechny seniory
na Jarní taneční 

vínek.

17. dubna
16 - 20 hod.
KD Peklo

• 14. 5. 2013 / 150 Kč
Vodňany /muzeum, galerie, ry-
bářská škola/ -  přejezd do Ra-
kouska - Freistadt - Kerschbaum 
/Muzeum koněspřežky/

• 29. 5. 2013 / 120 Kč
Velká Chuchle /závodiště/ - Zbra-
slav /klášter/ - Kavčí Hory /studio 
ČT 1/  - Vyšehrad

• 11. 6. 2013 / 150 Kč 
Kadaň - Klášterec nad Ohří /láz-
ně Evženie a zámek/ - Lubenec 
/manufaktura na výrobu vitrážo-
vých oken/ - Petrohrad

• 18. 6. 2013 / 120 Kč
Tachov -  Aglájino údolí - Svět-
ce  /poutní místo, jízdárna/ - 
přejezd do SRN - Bärnau /Mu-
zeum knoflíků/ - Flossenbürg
/zřícenina hradu/

• 3. 9. 2013 / 120 Kč
Rožmitál pod Třemšínem - Vysoká 
u Příbrami /památník A. Dvořáka/ 
- Svatá Hora u Příbrami /prohlídka 
s místním průvodcem/

• 10. 9. 2013 / 120 Kč
Přerov nad Labem /skanzen/ - 
Nymburk /město, muzejní expozi-
ce B. Hrabala, pivovar/ - Loučeň 
/zámek, park s labyrinty a bludišti/                  

• 17. 9. 2013 / 300 Kč
SRN – Kapellenberg  /rozhledna/ 
- Bad  Brambach  /lázně/  - Land-
wüst  /skanzen/ - Markneukir-
chen  /muzeum hudebních nástro-
jů/ - Bad Elster /pramen/

• 3. 12. 2013 / 300 Kč
SRN - Regensburg /adventní  
trhy/ – St. Emmeram /zámek/

Zájezdy jsou pro seniory s trvalým 
pobytem na území MO Plzeň 3, kte-
ří v letos dosáhnou alespoň 60 let 
věku. V případě manželů stačí, do-
sáhne -li tohoto věku jeden z nich.

Při úhradě zájezdů předloží účastník 
OP. Zájemce se může v den prodeje 
přihlásit maximálně na 2 zájezdy. 
Pokud zbydou volná místa, budou 
nabízena v následující úřední dny 
u pí Markové na odboru služeb.

PRODEJ ZÁJEZDŮ PRO SENIORY
21. března, 8:00 / velká zasedací síň v suterénu ÚMO Plzeň 3 Manželé 

Kunovi jsou 
svoji už více
jak 50 let
Zlatou svatbu uspořádali 
8. prosince manželé Ma-
rie a František Kunovi ži-
jící na Nové Hospodě. Na 
den přesně po padesáti 
letech oslavili významné 
jubileum společného ži-
vota na plzeňské radnici.
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

V letošním roce dojde na území 
centrálního obvodu ke kácení dře-
vin z důvodu dvou větších akcí, 
které připravuje odbor investic 
Magistrátu města Plzně. Jde o pře-
stárlé topoly v Českém údolí a ná-
letové dřeviny na Valše. 
V prvním případě jde o stavbu 
vodárenského souboru Litice, kte-
rý povede z Homolky přes České 
údolí až do Litic a doplní tak vo-
dohospodářskou síť města Plzně. 

Projekt byl několikrát upraven, 
aby bylo zachováno co největší 
množství dřevin. Proto budou ká-
ceny především přestárlé topoly 
v Českém údolí, několik olší a nále-
tový porost v trase vodovodu. Ná-
hradní výsadba je z prostorových 
důvodů navržena na jiné plochy 
v péči ÚMO Plzeň 3. 
Ve druhém případě jde o stavbu 
dešťové kanalizace a komuni-
kací na Valše v lokalitě Černý 

most. Zde budou odstraněny 
pouze náletové dřeviny, popří-
padě dřeviny vysazené v předza-
hrádkách obytných domů z důvo-
du nevyhovujícím prostorovým 
požadavkům. Celkově bude vy-
sázeno 72 kusů dřevin. Městský 
obvod Plzeň 3 dále upozorňuje, 
že bude odstraněn i velký a ne-
bezpečný přestárlý topol v Přeš-
tické ulici u přechodu přes že-
lezniční trať.

Na území obvodu dojde k obnově dřevin

Obvod přijímá žádosti o dotace
Městský obvod Plzeň 3 od ledna 
opět přijímá žádosti o poskytnu-
tí investičních i neinvestičních 
dotací ze svého rozpočtu. 

„Žádosti mohou lidé podávat na 
zveřejněných jednotných formu-
lářích prostřednictvím podatelny 
našeho úřadu, a to do 31. března 

2013,“ uvedl starosta centrálního 
obvodu Jiří Strobach. O finanč-
ní příspěvek si mohou zažádat 
fyzické i právnické osoby, ob-
čanská sdružení, příspěvkové 
organizace, nadace a další or-
ganizace, které působí na úze-
mí Městského obvodu Plzeň 3 
nebo na tomto území realizují 

své projekty a pořádají akce. 
„Vyplněné žádosti o dotace a ná-
vrhy na jejich poskytnutí z roz-
počtu obvodu jsou projednávány 
a posuzovány Finančním a Kul-
turním výborem Zastupitelstva 
MO Plzeň 3 a dále Komisí veřej-
ného pořádku a prevence krimi-
nality a Komisí pro volnočasové 

aktivity dětí a mládeže Rady MO 
Plzeň 3,“ vyjmenoval Petr Huňát 
z Finančního odboru ÚMO Pl-
zeň 3. Podrobné informace, kon-
krétní účely jednotlivých žádostí, 
potřebný formulář a další užitečné 
informace lze nalézt na webových 
stránkách obvodu www.plzen3.eu 
v sekci DOTACE.

Poplatek ze psů - Informace pro držitele psů
Způsob platby

Poplatek lze zaplatit poštovní pou-
kázkou (PP), převodním příkazem 
nebo v hotovosti Po a St 8 - 12 a 13 
- 17 hod. přízemí č. dv. 7, na vyvolá-
vacím systému  přepážka 20. Na rok 
2013 se PP již zasílat nebudou. Na 
ústřižku loňského PP je uvedeno čís-
lo účtu a přidělený variabilní symbol 
potřebný pro úhradu poplatku.

Splatnost poplatku

Držitel psa je povinen zaplatit popla-
tek ze psů bez vyměření na účet nebo 
do pokladny správce poplatku, a to:
Nečiní-li více než 500,- Kč ročně, 
nejpozději do 30.6. každého roku.
Činí-li více než 500,- Kč ročně, ve 
dvou stejných splátkách, nejpozději 
do 30. 6 a 30. 11. každého roku, po-
kud nebude poplatek uhrazen jed-
norázově do 30. 6. každého roku.
Rozhodujícím dnem úhrady po-
platku je datum připsání platby 

na účet správce poplatku nebo 
datum přijetí platby v hotovosti 
správcem poplatku.

Ohlašovací a poplatková
povinnost

V souladu s vyhláškou č. 22/2004 
statutárního města Plzně o míst-
ním poplatku ze psů, v platném 
znění (http://aplikace.plzen.eu 
/vyhlasky/), vzniká poplatková 
povinnost ze psů starších 6 měsí-
ců. Držitel psa je povinen podat 
přiznání k poplatku ze psů správ-
ci poplatku do 15 dnů ode dne 
vzniku poplatkové povinnosti. Ve 
lhůtě 15 dnů je nutno též ohlásit 
každou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku – viz formulář 
na www.plzen3. -  Sekce Vyřiďte 
si na úřadu.
Přihlásit psa k evidenci jsou povin-
ny i fyzické a právnické osoby, které 
jsou držiteli psa, jenž je podle této 
vyhlášky od poplatku osvobozen.

Osvobození od poplatků

Osvobozen je držitel, kterým je 
osoba nevidomá, bezmocná a oso- 
ba s těžkým zdravotním posti-
žením, která je držitelem prů-
kazu ZTP/P. Dále držitel, který 
převzal dotčeného psa z útulku 

provozovaného na území města 
Plzně, a to po dobu 12 kalen-
dářních měsíců od okamžiku 
převzetí dotčeného psa z útulku 
provozovaného na území měs-
ta Plzně. Další informace podá 
správce poplatku na ÚMO Plzeň 3, 
telefon: 37 803 6437. 

Ceník roční sazby poplatku ze psů 

Držitel psa (psů) 1 pes
2.

a další 
pes

a) mající trvalé bydliště v rodinném domě   500,- 1500,-

b) držitel, který je poživatelem důchodu(ů) 
(doložené dokladem vydaný příslušným 
správním orgánem potvrzující přiznání   
určitého důchodu a Čestným prohlášením, 
že držitel psa nemá jiný příjem)    

200,- 300,-

c) pro ostatní 900,- 1500,-

Městský obvod Plzeň 3 zve všechny občany na tematické přednášky
• 21. února - Téma: jarní únava, posílení imunity atd. 
Přednášející: MUDr. Kohoutová Vladimíra
• 7. března - Téma: zázračná houba REISHI a její produkty
Přednášející Hlavicová Alena

• 19. března - Téma: finanční gramotnost pro seniory

Přednášky probíhají v zasedacím sále ÚMO Plzeň 3
vždy od 16:00 hodin. Vstup zdarma.
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ROZHOVOR
TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

S členem Rady městského ob-
vodu Plzeň 3 Petrem Kastne-
rem jsme si popovídali o svat-
bách a oddávaní. Jak se cítí 
oddávající a která místa mají 
svatebčané v Plzni rádi?
Čtěte v rozhovoru. 

Jak dlouho působíte v Plzni 
jako oddávající?

Letos už jedenáctým rokem. Za 
tu dobu si už přede mnou řekly 
ano stovky snoubenců. Tato prá-
ce mě velice baví. V současné 
době patřím mezi desítku od-
dávajících z Městského obvodu 
Plzeň 3, kde se vede matrika pro 
město Plzeň. 

Pro většinu lidí je svatební den 
jedním z nejdůležitějších. Jak 
náročné je to pro samotného 
oddávajícího? 

Oddávání je náročné hlavně na 
psychiku. Člověk se nesmí splést, 
nesmí se přeřeknout. Na každé 
svatbě jsou také fotografové a ka-
meramani.  Musíte mluvit rozum-
ně, zároveň se usmívat. A to není 
vždy jednoduché.

Jak často v současné době 
oddáváte?

Během roku mám službu asi 6 – 10 
krát. Máme sobotu i neděli do-
hromady, v průměru tak patnáct 
svateb. Takže za půl roku je to 
kolem padesáti obřadů na radnici 
a k tomu se musí ještě připočítat 
svatby venku.

Utkvěla Vám některá svatba
v paměti?

Každá svatba je specifická. Jakýsi
vztah mezi oddávajícím a snou-
benci se vytvoří už na počátku. 
Někdy přijdu do oddací síně, 
podívám se na snoubence a mezi 
námi se vytvoří určitá bariéra. 
Nebo jsou to naopak velmi pří- 

jemní a komunikující lidé, to je pak 
většinou moc pěkný zážitek pro 
všechny. Samozřejmě existují svat-
by, na které vzpomínám dodnes.  
Jako svatba, kterou jsem oddával 
na Svatebním veletrhu v Plzni před 
dvěma lety. Byla to svatba výjimeč-
ná, kde snoubenci v rámci svatební-
ho veletrhu, který se konal v hotelu 
Angelo, vyhráli svatbu na klíč.

Poslední dobou jsou stále více
v oblibě netradiční svatební
místa. Která jsou to v Plzni?

Jsou to určitě místa mimo prosto-
ry radnice. V Plzni jsou oblíbené 
obřady například v Meditační za-
hradě, v Luftově zahradě, v Mas-
ných krámech, v Západočeském 
muzeu či v prostorách různých 
hotelů. Ale už jsem oddával i na 
střeleckém stadionu v Lobzích, 
kde se ženil jeden střelec, a to 
byl opravdu pěkný a silný záži-
tek. Klasika je plzeňská radnice. 
Musím přiznat, že i když je pře-
krásná, většina párů volí přede-
vším její vnitřní prostory. A ve 
svatební sezoně tu pak svatby 
běží jako na běžícím pásu, bez 
toliko potřebného zastavení a pro-
žitku. Je to rychlé, obřady se ko-
nají od půl deváté ráno každých 
třicet minut.

Jak důležitou roli při svatbě 
hraje zázemí radnice?

Svatba je samozřejmě organi-
začně náročná nejenom pro sva-
tebčany, ale také pro Úřad měst-
ského obvodu Plzeň 3. Nebýt 
silné materiální i věcné podpory 
vedení obvodu, především pak 
pana starosty Jiřího Strobacha 
a pana místostarosty Radislava 
Neubauera a všech spolupracu-
jících kolegů a kolegyň, byly by 
svatby pro samotné svatebčany 
jistě ještě více organizačně ná-
ročnější. Osobně pokládám svat-
bu za jednu z nejdůležitějších 
věcí v životě občanů.

S Petrem Kastnerem o svatbách a oddávání

• Masné Krámy Plzeň
Obřady se konají celoročně v kon-
certní síni galerie v budově bývalé 
středověké masné tržnice v historic-
kém centru Plzně.
• Západočeské muzeum Plzeň 
Obřady probíhají od září do června 
v reprezentativních prostorách mu-
zea, na centrálním schodišti nebo 
v přednáškovém sále.
• Pod širým nebem u jezírka
ve Škodalandu
Říci ano si můžete u jezírka ve spor-
tovním areálu na břehu přehrady 
České údolí, hostinu můžete mít pří-
mo v areálu v restauraci či salonku.
• Mlýnská strouha v Plzni
Chcete-li romantickou svatbu pod 
širým nebem v centru města. Dopo-
ručují se samozřejmě letní měsíce. 

• Na svatbu historickou tramvají 
nebo trolejbusem
Na obřad můžete jet nejstarší funkč-
ní tramvají ve střední Evropě. Tram-
vaje a trolejbusy jsou využívány na 
svatbu jako netradiční dopravní pro-

středek. Na přání lze ale obřad uspo-
řádat přímo ve voze.  
• Plzeňské historické podzemí
Svatební obřad s tajemnou atmosfé-
rou můžete mít v historickém podze-
mí, které od nepaměti k Plzni patří.

Tipy na netradiční svatební místa v centrálním obvodu
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TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Asistent starosty Bc. Jakub Belšán
37 803 6573

Místostarosta MO Plzeň 3 Radislav Neubauer
37 803 6550

Asistent místostarosty Mgr. Miroslav Knotek
37 803 6401

Předseda Kontrolního výboru Mgr. Radoslav Škarda
37 803 6500

Kontakty MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7, 9, ústředna 37 803 1113

TROJKA, vychází 6 krát ročně. Vydává Úřad městského 
obvodu Plzeň 3, sady Pětatřicátníků 7, 9, 305 83  Plzeň, 
IČ: 000 75 370, tel.: 378 031 113, MK ČR E 12451

Distribuce v obvodu Plzeň 3
Inzerce: tel.: 378 036 496
Redakce: tel.: 378 036 496

Další informace na www.plzen3.eu
Tisk: tiskárna NAVA TISK spol. s r.o.,
Hankova 6, 301 33  Plzeň 

Tajemník ÚMO Plzeň 3 Ing. Jiří Mužík
37 803 6410

Asistentka tajemníka Lucie Soukupová
37 803 6404

Vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Michal Mrázek  37 803 6421

Stížnosti Bohuslav Janda
37 803 6548

Vedoucí kontroly Josef Chyba
37 803 6531 

Pověřený vedoucí odboru vnitřních věcí
Petr Kolesa 37 803 6420

Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
Bc. Petr Baloun  37 803 6520

Vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6450

Vedoucí majetkového odboru
Ing. Michal Malásek 37 803 6490

Vedoucí odboru výstavby Eva Hubená
37 803 6480

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Sýkorová 
37 803 6430
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