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TROJKA
Eliška a Jakub – nejoblíbenější 
jména novorozenců 
Počet narozených dětí v Plzni 
v loňském roce klesl pod čtyři 
tisíce, nejoblíbenější jména se 
ale nemění.  Úřad městského 
obvodu Plzeň 3 má na starosti 
matriku pro celou západočes-
kou metropoli. Eviduje tedy 
nejen počet narozených dětí, 
ale i nejčastější jména novoro-
zenců. 
Největší porodní boom je za 

námi. Porodnost mírně klesá 
také v Plzni. V loňském roce 
se narodilo v Plzni 3812 dětí, 
zatímco v roce 2010 přišlo na 
svět v plzeňských porodnicích 
4 183 dětí a o rok dříve do- 
konce 4 220. Počet chlapců 
a děvčat je ale vyrovnaný. Z cel- 
kového počtu to bylo vloni 1921 
chlapců, 1891 děvčat, z toho 124 
dvojčat.  

Na předních příčkách nejoblí-
benějších jmen se v posledních 
letech objevují ta samá jména. 
Stále dominují jména Eliška, 
Tereza, Adéla, Honzík, Jakub, 
Tomáš. Pouze Jakub vloni před-
běhl Honzíka, který vedl sta-
tistiku chlapeckých jmen už od 
roku 2004 (viz str. 4). Sňatků bylo 
v roce 2011 uzavřeno 671, regis-
trovaných manželství 16. 

Starosta Jiří Strobach a místostarosta Radislav Neubauer (vpravo) blahopřejí mamince Liliany Žďánské, prvního 
miminka obvodu. Více na str. 4

Vážení občané,

zdravím Vás poprvé v novém 
roce. S příchodem roku 2012 
jsme pro Vás vylepšili obvodní 
zpravodaj Trojka. Nyní v něm 
najdete ještě více informací, a to 
v nových rubrikách. V každém 
čísle kromě aktuálních zpráv  
z dění v obvodu Vám  přinese-
me také rozhovor, informace 
pro seniory, upozornění pro 
občany, aktuální téma apod.  
Své náměty z dění ve vašem 
okolí nám můžete samozřejmě 
posílat i Vy. Dovolte mi také, 
abych především všechny dá- 
my pozval na akci Dámské 
odpoledne, která se bude konat 
9. března na úřadě MO Plzeň 
3. Pro ženy je přichystána 
zajímavá přednáška, relaxace, 
malé občerstvení a dárek. 

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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TÉMA TROJKY

Udeřily mrazy, vedení obvodu
se vydalo za bezdomovci
Na přelomu ledna a února přišly 
velké mrazy i v Plzni. Jak přeží-
vají plzeňští bezdomovci a mají 
vůbec zájem o pomoc? Do terénu 
vyrazil starosta MO Plzeň 3 Jiří 
Strobach společně s Městskou 
policií nejen proto, aby zmapo-
vali situaci, ale také, aby nabídli 
lidem bez domova pomoc.
Večer 31. ledna panovalo mrazivé 
počasí. Na teploměru bylo už po 
dvacáté hodině večerní osm stup-
ňů pod nulou. V noci ale mohou 
teploty klesnout až k minus pat-
nácti. A tyto kruté mrazy mají tr-
vat až do poloviny února. Proto se 
vedení MO Plzeň 3 ve spolupráci 
s Městskou policií rozhodlo zmo-
nitorovat situaci bezdomovců ve 
městě a nabídnout jim pomoc.
„Do noclehárny nechceme, jednak 
kvůli psovi, nevyhovoval by nám 
tam ten režim, a taky jsem o tom 
slyšel svý, různý nemoce, brouč-
ci a tak dál,“ odmítá pomoc pan 
Josef, který už dva měsíce obývá 
stan v plzeňských Doudlevcích 
s kamarádem a psem. Po debatě se 
starostou nakonec přiznává, že by 
vlastně o lepší život stál, ale nemá 
šanci na slušné živobytí. „Nedo-
stávám žádné dávky, protože jsem 
přišel o doklady. Živím se třeba 
sběrem šrotu.“
Starosta mu nabízí pomoc nejen 
s vyřízením dokladů, ale i s hle-
dáním práce. A i když muž slibu-
je, že se za ním na úřadě zastaví, 

skutečnost je jiná. Na úřadě se 
ještě neobjevil. Sám starosta ví, že 
šance je mizivá. „Většinou slíbí, že 
přijdou, ale opak je pravdou,“ při-
znává starosta Strobach. Stejně ale 
věří, že akce tohoto typu mají vý-
znam. „Je důležité zmapovat situ-
aci a zjistit, kde a jak bezdomovci  
žijí. Zda se například neobjevují 
v neobydlených objektech, kde hrozí 

nebezpečí úrazu, nebo tam, kde je 
vstup zakázán. Také kontrolujeme, 
zda neohrožují ostatní obyvate-
le města. Nejvhodnější doba pro  
kontrolu je právě zimní období, 
protože se zároveň snažíme nabí-
zet pomoc. I když ji bezdomovci 
většinou odmítají,“ dodává sta-
rosta Jiří Strobach. 
Strážníci a starosta informují bez-

domovce o možnosti využití azy-
lového domu, radí, kde získat teplé 
oblečení, jak si vyřídit doklady 
apod. Důkladná kontrola v mrazi-
vé lednové noci pokračuje. Kou-
sek dál u garáží je další obydlí lidí  
bez domova. „Ti tu žijí už dlouho 
a dokonce mají s majiteli těch garáží 
takovou dohodu. Hlídají jim tu, tak-
že, co tu jsou, nestalo se, že by ně-
kdo vykradl garáž,“ prozradil jeden  
ze strážníků. V dalším provizorním 
přístřešku odmítá pomoc evident-
ně podnapilý bezdomovec. Prý má 
všechno, co potřebuje. Do azylového 
domu by ho ale stejně nepřijali. Pod-
mínkou je žádný alkohol.
Podle odhadů žije v celé Plzni až 300 
bezdomovců. Strážníkům je známý 
i pan Matějka, kterého při kontrole 
našli v bývalém masokombinátu 
v Nemocniční ulici. „Dneska si byl 
pro dávky, dostal čtyři tisíce korun, 
tak bude dva, tři dny slavit, zvát ka-
marády a pak bude zase bez peněz,“ 
vysvětluje strážník, jak se věci s ně-
kterými bezdomovci mají. 
Městská policie kontroluje bezdo-
movce při svých obchůzkách pravi-
delně. Vykazuje je z míst, která ne-
oprávněně obsadí. Jak sami strážníci 
přiznávají, bezdomovci si ale nachá-
zejí stále nová a nová útočiště, staví  
si další a další provizorní přístřešky 
a obydlují opuštěné domy.

Starosta Jiří Strobach nabízí pomoc lidem bez domova

Lidé bez domova pomoc většinou odmítají
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Plzeňané slavili příchod roku na náměstí 
Oslavy v centru Plzně začína-
jí mít tradici. Už počtvrté se 
podařilo Městskému obvodu 
Plzeň 3 uspořádat oslavu Sil-
vestra na náměstí Republiky. 
Jako každoročně se tu i letos 
sešly tisíce lidí. 

Ten, kdo neslavil na náměstí Re-
publiky po celý večer, přišel ale-
spoň před půlnocí. Ohňostroj nad 
katedrálou sv. Bartoloměje si ne-
nechali ujít lidé slavící v okolních 
restauracích, někteří do centra 

přijížděli i z ostatních koutů Plz-
ně. „Deset, devět, osm... ,“ plné 
náměstí společně odpočítávalo 
poslední vteřiny do začátku roku 
2012. S nimi na pódiu starosta 
MO Plzeň 3 Jiří Strobach a mo-
derátor celého silvestrovského 
večera Jiří Pelnář. „Je tu báječná 
atmosféra a opět obrovská ná-
vštěvnost,“ chválil si akci na mís-
tě starosta. Oslava vypukla už ve 
22 hodin, vystoupila kapela Sifon 
a po půlnočním ohňostroji se roz-
jela novoroční diskotéka. 

AKTUALITY

V Plzni se vloni ztratilo na 600 věcí 
Mobilní telefony, klíče, deštní-
ky, hodinky, jízdní kola, osob-
ní doklady nebo brýle, to jsou 
nejčastější věci, které jsou na-
lézány po celé Plzni. Výjimkou 
ale nejsou ani reklamní cedule, 
registrační značky nebo na-
příklad golfové hole. Všechny 
ztráty končí na oddělení ztrát 
a nálezů, které sídlí v budově 
MO Plzeň 3.
 
Věci, které odevzdávají policisté, 
dopravní podniky nebo samotní 
obyvatelé, jsou evidovány Odbo-
rem vnitřních věcí ÚMO 3. V loň-
ském roce jich bylo zaevidováno 
celkem 582, k původnímu majiteli 
se nevrátila ale ani stovka z nich.  
„Každý předmět je zaevidován do 
knihy ztrát a nálezů jako záznam 
o nálezu, kde se uvede stručný 

popis nalezené věci, místo a den 
nálezu. Všechny takto zaevidova-
né předměty jsou uschovány na 
našem úřadě po dobu šesti mě-
síců. Po tuto dobu se o ně může 
občan přihlásit,“ vysvětlila Eva 
Hošková z ÚMO Plzeň 3, která 
agendu spravuje. Každoročně se 
počet nalezených věcí pohybu-
je kolem šesti set. Pouze 90 věcí 
bylo vyzvednuto v loňském roce 
ve stanovené lhůtě. 
Co se stane s věcmi, které si ma-
jitel ve stanovené lhůtě nevyzved-
ne? Nalezené věci tak přecházejí 
do vlastnictví obce. Po ukončení 
zákonné lhůty v souladu s vyda-
nou směrnicí MMP dochází 
k likvidaci věcí, které nemají žád-
nou hodnotu, to znamená, že jsou 
nefunkční či nesplňují hygienické 
podmínky. Ostatní předměty jsou 

předány na Magistrát města Plzně 
k dalšímu postupu.
Na úřadu končí i osobní doklady. 
Jestliže z nich lze zjistit trvalé byd-
liště, je majitel písemně vyzván, 
aby se dostavil k jejich převzetí. 
Neučiní-li tak nebo se z dokladů 

nedá zjistit bydliště, odesílají se 
ve lhůtě do 1 měsíce příslušným 
orgánům, které je vydaly. Jde-li 
o doklady cizích státních příslušní-
ků, zasílají se na Cizineckou polici.

Tříkrálová sbírka zavítala
i na náš úřad 
Ve středu 4. ledna přišly do bu-
dovy úřadu MO Plzeň 3 děti 
z pěveckého sboru Jiřičky. Ty 
rozezpívaly nejen návštěvníky 
úřadu, ale i zaměstnance. 

Děti postupně obešly všechny 
kanceláře, vybíraly do kasiček 
tzv. Tříkrálové sbírky. Ta se koná 
každoročně nejen v Plzni, ale po 
celé České Republice. V západo-
české metropoli ji pořádá Diecéz-
ní charita Plzeň.  Jde o finanční
sbírku navazující na starý lidový 
zvyk tříkrálového koledování. Její 
výtěžek je určen na podporu pro-
jektů na pomoc lidem v nouzi. 
V lednu vyrazilo do plzeňských 
ulic celkem třicet skupin koled-
níků, do zapečetěných kasiček 

vybíraly už pojedenácté. Vybráno 
bylo celkem 411 718,- Kč. 

O výkup starého oblečení pro 
film byl velký zájem
V polovině ledna se v budově úřa-
du MO Plzeň 3 uskutečnila ne-
tradiční akce, filmaři tu vykupo-
vali staré oblečení. Vedení úřadu 
vyhovělo neobvyklé žádosti.  „Fil-
maři, kteří se chystají natáčet sní-
mek o Janu Palachovi, nás oslovili 
se žádostí o pomoc. Poskytli jsme 
nejen prostor, ale kontaktovali 
také seniorské svazy a kluby, pro-
tože bazar se týkal právě starších 
občanů,“ vysvětluje starosta MO 
Plzeň 3 Jiří Strobach. 

Filmaři sháněli dámské i pánské 
oblečení z let 1950 až 1970. Vyku-
povalo se vše od čepic a klobouků, 
přes saka, košile, svetry a kalhoty až 
k obuvi a doplňkům. „Staré obleče-
ní vykupujeme pro natáčení českého 
třídílného filmu Hořící keř, který vy-

práví o událostech Pražského jara 
1968. Ceny za kus se pohybovaly 
v rozmezí zhruba třiceti až sedmde-
sáti korunami. Kabáty, umělé koži-
chy a podobné větší věci za 100 Kč,“ 
vyjmenovala Markéta Hauznerová 
z produkce Etamp Film.
O výkup byl neuvěřitelný zájem, 
na úřadě se vytvořila po dlouhé 
době opět velká fronta. Kostymér 
Petr Pluhař probíral pečlivě každý 
kousek oblečení. Radost mu udělal 
železničář ve výslužbě, který přine-
sl originální nádražácké uniformy. 
Podle kostyméra budou donesené 
uniformy stačit na oblečení celého 
nádraží. Film se začne natáčet 
1. března. Jak se většina seniorů 
shodla, největším potěšením pro ně 
bude, když v tom svém kousku uvidí 
některého z herců.

ZAJÍMÁ VÁS NĚCO Z DĚNÍ V OBVODU?
CHCETE SE NA NĚCO ZEPTAT VEDENÍ 
MO PLZEŇ 3?
Posílejte dotazy, náměty, připomínky, stížnosti i poch- 
valy mailem na hurkoval@plzen.eu popřípadě 
poštou na adresu Lucie Hůrková, Úřad MO Plzeň 
3, Sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83 Plzeň. Na dotazy 
bude pravidelně odpovídat vedení obvodu ve zpra-
vodaji Trojka.
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Úklid v zimním období
Úklidové práce v zimním období 
(1. 11. – 31. 3. následujícího roku) 
jsou prováděny v souladu se zá-
konem č. 13/97 Sb. o pozemních 
komunikacích a s vyhláškou č. 
104/1997, kterou se provádí zá-
kon o pozemních komunikacích. 
Na základě těchto předpisů je 
každoročně vyhotovován Plán 
zimní údržby a to jak celoměst-
skou organizací, kterou je Správa 
veřejného statku města Plzně, tak 
i jednotlivými obvody. V Plá-
nu zimní údržby jsou stanoveny 
rozsahy zásahů na jednotlivých 
komunikacích a chodnících a ča-
sové lhůty podle pořadí důležitostí 

v daných lokalitách rozdělené do 
úseků, které vychází ze Smluv 
o dílo s jednotlivými firmami.  
„Zásahem v případě zimní údržby 
se rozumí především mechanické 
odstraňování sněhové pokrývky  
a to jak ručně pomocí hrabel 
a škrabek, tak hlavně strojově za 
pomoci techniky jako je například 
vozidlo Multicar s namontovanou 
přední radlicí k odhrnování sněhu,“ 
vysvětluje místostarosta MO Pl-
zeň 3 Radislav Neubauer. Pokud 
je sníh ušlapán a dojde k vytvoře-
ní ledovky, přistupuje se k posy-
pu pískem, aby došlo ke zdrsnění 
pochodového povrchu, které sni- 

žuje riziko úrazu. „Po odtání vrst-
vy ledu či sněhu, nebo při vytvo-
ření tzv. břečky, je vrstva postupně 
mechanicky odstraňována až na 
pevný základ,“ doplňuje Petr Ba-
loun, vedoucí Odboru dopravy 
a životního prostředí ÚMO Plzeň 3. 
Centrální obvod přistupuje v nad-
cházející zimě k posypu pískem 
místo inertního materiálu. „Je to 
také z toho důvodu, že tímto způ-
sobem se doplní materiál ve spá-
rách městské dlažby, a to nejen 
na náměstí, kde je toho třeba,“ 
říká Radislav Neubauer. Dle plat-
ných norem určujících technologii 
zimní údržby a doporučených po-

sypových materiálů se bude letos 
používat bílý písek (150 tun) a sůl 
kamenná (60 tun).  
Jako výpomoc při zajišťování 
zimního úklidu jsou k dispozici 
pracovníci vykonávající pro ÚMO 
Plzeň 3 Veřejnou službu. „Ti jsou 
pružně nasazováni na nejposti-
ženějších místech na mechanické 
dočišťovací práce jako je od-
straňování námraz a rozšiřování 
průchodů na chodnících, nebo 
pomáhají v případě kalamitního 
spadu sněhu v rámci urychlení 
zprůchodnění nejvíce zasažených 
a nejfrekventovanějších lokalit,“ 
dodává Petr Baloun. 

AKTUALITY

ROK

2009
2010
2011

POČET NAROZENÝCH
DĚTÍ

4 220
4 183
3 812

CHLAPCŮ

2 172
2 139
1 921

DĚVČAT

2 048
2 044
1 891

ROK

2009
2010
2011

CHLAPECKÁ JMÉNA

1. Jan - 2. Jakub - 3. Tomáš
1. Jan - 2. Jakub - 3. Tomáš
1. Jakub - 2. Jan - 3. Tomáš - 4. Matěj - 3. Lukáš

DÍVČÍ JMÉNA 

1. Tereza - 2. Eliška - 3. Anna
1. Eliška - 2. Tereza - 3. Anna
1. Eliška - 2. Tereza - 3. Adéla - 4. Karolína - 5. Kateřina

Prvním miminkem obvodu je Liliana Žďánská
Liliana Žďánská přišla na svět 
2. ledna 2012 a stala se tak prvním 
občánkem narozeným v roce 2012  
na území centrálního plzeňského 
obvodu. Šťastné mamince Janě 
Nisterové pogratuloval staros-

ta Jiří Strobach a místostarosta 
Radislav Neubauer. Kromě gra-
tulace dostala maminka květinu, 
pět tisíc korun a pamětní list. 
Liliana zase velikého plyšového 
medvěda. 

Hasiči ze Skvrňan mají nový vůz 
Sbor dobrovolných hasičů Skvr-
ňany dostal 25. ledna nový vůz. 
Automobil značky Renault pře-
dal hasičům ve Skvrňanech pri-
mátor města Plzně Mgr. Martin 
Baxa a starosta Městského obvo-
du Plzeň 3 Ji ř í Strobach. Jde 
o dopravní automobil Renault 
Midlum 220 4 x 2 v základním 
provedení, který nahradí přes 
třicet let starou Avii. 
Právě skvrňanská jednotka pou-
žívala jedno z nejstarších vozidel 
v Plzni. Vůz značky Avia je sta-
rý 33 let. A tak na návrh odborné 

rady velitelů jednotek dobrovol-
ných hasičů putovalo nové vozi-
dlo právě do Skvrňan. 
Na podvozku dodaném z Francie 
jej vyrobila firma Továrna hasicí
techniky s.r.o. Polička. Unikátní 
konstrukční řešení navrhla a pro-
vedla v úzké spolupráci s měs-
tem Plzeň a jeho dobrovolnými 
hasiči. Automobil byl pořízen 
plně z prostředků města Plzně. 
Odborem krizového řízení MMP 
byla vysoutěžena pořizovací cena 
zhruba 2 miliony korun.

STATISTIKA NAROZENÝCH DĚTÍ V PLZNI
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Projekt Bezpečné město pokračuje, 
proběhla preventivní noční akce 
V listopadu a prosinci proběhly 
preventivní noční akce Městské 
policie Plzeň zaměřené na kontro-
lu barů a heren na území městské 
části Plzeň-střed a to za účelem 
nově se připravující vyhlášky na 
omezení hazardu na území města 
Plzně.  Těchto akcí se rovněž zú-
častnili členové Komise bezpeč-
nosti ÚMO Plzeň 3, kteří jsou jako  
zastupitelé zařazeni do okrsků 
v rámci projektu Bezpečné město, 
a pracovníci Odboru bezpečnosti 
a prevence kriminality MMP, kte-
ří jsou za chod projektu odpovědni 
Akce začaly ve 20 hodin setkáním 
na Obvodní služebně MP Plzeň-
-střed, kde se zastupitelé, úřed-
níci a strážníci domluvili, jaké 
ulice ve středu města společně 
projdou, vytipovali bary a herny, 
které navštíví. Poté již vyrazili do 
„terénu“.

Při akcích se kontrolovaly nej-
problematičtější herny a bary na 
Americké třídě, Kollárově a Hu-
sově ulici, ale také v okolí náměstí 
Republiky. Strážníci kontrolovali 
nejen dodržování zákazu požívá-
ní alkoholických nápojů a hraní 
na výherních hracích automatech 
mladistvými, ale zaměřili se i na 
to, zda jsou všechny výherní au-
tomaty řádně zaevidovány a zda 
jsou za ně placeny poplatky.
Zastupitelé a úředníci tak uviděli 
„noční život“ v jejich obvodu a po-
znali práci ochránců zákona v re-
álném prostředí. Přestože se akce 
konaly o víkendech, nemuseli po 
dobu akce strážci zákona zasaho-
vat proti žádným přestupcům ani 
pachatelům trestné činnosti. Svou 
přítomností tak působili především 
preventivně, což je hlavní filozofií
projektu Bezpečné město. 

Je vidět, že nejen u městské po-
licie, ale i v komisi bezpečnosti 
jsou lidé, kteří pochopili význam 
a smysl projektu Bezpečné město. 
Své funkce chápou jako službu 
pro občany a snaží se, aby se ob-
čané v Plzni cítili bezpečně.
Jistě nejen za sebe, ale i za všech-
ny zastupitele děkuji všem zú-
častněným strážníkům městské 
policie za jejich ochotu, aktivní 
přístup a těšíme se na další skvě-
lou spolupráci.
Mgr. Bc. Ladislav Plochý
manažer projektu Bezpečné město
Odbor bezpečnosti a prevence 
kriminality
Magistrát města Plzně  

AKTUALITY

Několik vět k rozšíření hranice placeného parkování
Jistě neuniklo Vaší pozornosti, že 
Rada města Plzně na svém zase-
dání dne 26. 1. 2012 rozhodla 
o rozšíření hranice placeného 
parkování směrem od středu 
města k jednotlivým městským 
sídlištím. Pokud se podíváme na 
to, jak se toto „rozšíření“ dotkne 
našeho obvodu, vidíme, že hrani-
ce je zhruba tato:

1. okolí Centrálního autobusové-
ho nádraží, území Tylova – Huso-
va - Na Jíkalce
2. centrální oblast, území Klatov-
ská – Husova – Kotkova – Pře-
myslova
3. centrální oblast, území Klatov-
ská – Hálkova – Korandova – Hu-
sova
4. Bory, území U Trati – Borská 
– Chelčického – Mánesova – Z. Win- 
tra – Stehlíkova – Nemocniční
5. Doudlevecká, území U Trati 
– Radbuza – LIDL – areál ZČP 
– železniční trať
S rozpaky jsem přijal toto roz-
hodnutí Rady města Plzně - tímto 
problém neodstraní, neboť není 
řešen komplexně. Připomíná to 
efekt kamene hozeného do vody 
– vytvoří jen další „placené kru-
hy“, které vytlačí auta do míst, 
kde jejich majitelé nebudou mít 
kde zaparkovat. V centru města 
by bylo vhodné uvažovat o rezi-
denčním parkování s tím, že přes 
den by zde jiné auto zaparkovat 
mohlo s přihlédnutím přednos-

ti pro rezidenta. Centrum města 
nelze brát jako odstavnou plochu, 
ale jen jako místo pro krátkodobé 
zaparkování k vyřízení neodklad-
ných záležitostí. Proto také musí 
akceptovat zvýšenou hodinovou 
sazbu. Ten, kdo chce parkovat 
v centru města déle a levněji, má 
k dispozici nový parkovací dům. 
Zásadně nesouhlasím s tímto ne-
vstřícným krokem a také jsem 
několikrát argumentoval směrem 
k orgánům města anketou, ve kte-
ré občané obvodu vyjádřili svůj 
názor k zamýšlenému rozšiřová-
ní hranice placeného parkování 
a k situaci s parkováním vůbec. 
Navíc bylo těmto orgánům známo 
stanovisko Komise pro dopravu 
a využití veřejných prostranství 
Rady MO Plzeň 3, v němž vyjá-
dřila souhlas s rozšířením zóny 
placeného parkování, ale jen s tou 
podmínkou, že budou vybudová-
na záchytná parkoviště a v maxi-
mální míře zvýhodnění rezidenti. 
V případě, že tomu tak nebude, 
byla tato komise zásadně proti 
rozšíření zóny placeného parko-
vání. Pokud se tedy přistoupí 
k takovým opatřením, mělo by 
být připravené (chce se mi přímo 
říci zajištěné) řešení, které situaci 
usnadní těm, kterých se to zásad-
ně týká. Ne tedy frázemi, které za-
čínají slovy „Jsou navrženy.“, „Je 
potřeba...“, „Chceme...“, „Dlouho-
době se uvažuje...“, ale konkrétní-
mi činy. Proto již na podzim roku 
2011 se vedení MO Plzeň 3 roz-

hodlo vstoupit do tohoto problé-
mu. Lidem přijíždějícím do Plzně 
vyšlo vstříc a samo pro ně zajis-
tilo  odstavnou parkovací plochu. 
S vedením společnosti InterCora, 
spol. s r.o. bylo domluveno bez-
platné využití parkovací plochy 
před obchodním centrem Area 
Bory (Kaufland). Tímto ještě jed-
nou děkuji vedení společnosti za 
tento vstřícný krok. Možná se to 
zdá někomu málo, ale je to kon-
krétní a řeší to alespoň částečně 
problematiku parkování a dopra-
vy v centru města. Chci Vás tímto 
ujistit, že k této situaci nezůstanu 
lhostejný (nebyl jsem ani předtím) 
a nadále se budu všemi dostup-
nými prostředky zasazovat o zru-
šení tohoto nesystémového řešení 
dopravní situace ve městě.

Radislav Neubauer
místostarosta MO Plzeň 3

Krátce z obvodu
Vzpomínková setkání a verni-
sáž u příležitosti 70. výročí led-
nových transportů plzeňských 
židů se uskutečnila 18. a 22. 
ledna v Plzni. Na radnici předal 
primátor města Plzně Martin 
Baxa historické pečeti, ve Velké 
synagoze byl na počest zapálen 
sedmiramenný svícen.

V první polovině února budou 
podepsány smlouvy, které jsou 
spojené s desetiletou dodávkou 
uhlí. Na té se domluvila Plzeň-
ská teplárenská se společnostmi 
Sokolovská uhelná a Carbouni-
on Bohemia na konci minulého 
roku. Díky kontraktu zvýšila 
Plzeňská teplárenská od ledna 
cenu tepla jen o čtyři procenta. 
Dlouhodobě tak patří k nejlev-
nějším v republice. 

Cenu Plzeňský Orfeus, kterou 
každoročně uděluje Nadace 700 
let města Plzně na základě roz-
hodnutí odborné poroty, získala 
za minulý rok Adéla Lučanská 
v oboru zpěv a nadějný plzeň-
ský skladatel a držitel Plzeň-
ského Orfea za rok 2009 za hru 
na akordeon Pavel Samiec. 

16. ledna tomu bylo 120 let, co 
se narodil loutkář Josef Skupa. 
Plzeň si ho tradičně připomí-
ná akcí Skupova Plzeň. Autor 
Spejbla a Hurvínka proslavil 
loutkoherectví po celém světě. 
V Plzni v roce 1930 založil Pl-
zeňské profesionální divadlo 
a stál také u zrodu plzeňského 
studia rozhlasu.

UEFA schválila stadion ve 
Štruncových sadech v Plzni 
jako vyhovující pro evropské 
poháry. Premiéru tak zažije 
stadion s názvem Doosan Aré-
na 16. února, kdy se FC Vik-
toria Plzeň utká s německým 
týmem Schalke 04. 

Od 14. do 16. února se budou na 
náměstí Republiky v Plzni konat 
první letošní řemeslné trhy, a to 
Valentýnské! Stánkaři nabídnou 
dárky nejen pro zamilované, ale 
chybět nebude ani doprovodný 
program. Další řemeslné trhy, 
tentokrát Josefovské, se usku-
teční od 30. března.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Občanské sdružení ProCit zve autistické
děti do centra her
Již koncem loňského roku vzniklo 
v Plzni svého druhu ojedinělé cent-
rum pro děti s poruchou autistické-
ho spektra neboli autismem. Kromě 
základního bezpečného zázemí 
pro společné setkávání, nabízí také 
hernu s každodenním provozem, 
sloužící i zdravým dětem. „Dětem 
je k dispozici hrací, sportovní a re-
laxační koutek, pro dospělé prostor 

pro společné posezení. Podle zájmu 
našich klientů pořádáme pravidel-
ně také nejrůznější volnočasové 
aktivity, například sportovní dny, 
canisterapie nebo cvičení rodičů 
s dětmi,“ vyjmenovala předsedkyně  
občanského sdružení ProCit Irena 
Vítovcová. 
Občanské sdružení nabízí také od-
bornou podporu speciální pedagož-

ky Mgr. Hany Markové, pravidelné 
diskuze a besedy a mnoho dalšího. 
Občanské sdružení pro přátele, ro-
diče a děti s poruchou autistického 
spektra sídlí v Macháčkově ulici 
47 v Plzni na Skvrňanech. Kromě 
středy, která je vyhrazena konzul-
tacím se speciálním pedagogem, je 
otevřeno denně od 9 do 12 hodin, 
v případě zájmu i déle. 

Obvod vyhlašuje soutěž pro základní školy
Vyfoťte celou třídu na téma „Máme 
rádi zvířata“, vyplňte přihlášku 
a přihlaste se na e-mail hurkoval@pl-

zen.eu, do předmětu napište Soutěž 
– máme rádi zvířata. Přihlášku najde-
te na webu www.plzen3.eu. Hlásit se 

můžete až do 10. března 2012.
Soutěž je určena pro základní školy 
sídlící na území MO Plzeň 3. 

Krátce z kultury
Smetanovské dny,  jeden z největ-
ších plzeňských festivalů vůbec, 
potrvá až do 25. března. Kromě 
úžasných hudebních zážitků při-
nese 18. února také oblíbený Ma-
sopust v restauraci Na Spilce.

Plesová sezóna nekončí, ba na-
opak. Plzeňany čeká například 
Valentýnský ples (14. 2.), ples 
Měšťanské besedy (17. 2.), ples 
DJKT (2. 3.), ples Plzeňského kra-
je (3. 3.) nebo ples ZČU (16. 3.).

Herec, komik a vypravěč Miro-
slav Donutil zavítá do Plzně – 
7. března pobaví publikum v Mě- 
šťanské besedě.

Vyhlášení hudební ankety Žeb-
řík zůstane v Plzni. Hudební fa-
noušci si mohou oddychnout, 
o svou již tradiční březnovou akci 
nepřijdou. 16. března se pouze 
z Inwestu přesunou do Parkhotelu.

Festival dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět letos 
v západočeské metropoli odstar-
tuje 26. března. Do konce měsíce 
se bude promítat v Měšťanské 
besedě a Divadle pod lampou.

Poslední březnový den se na ná-
dvoří hotelu Gondola u Mlýnské 
strouhy vrátí trhovci se svými 
kvalitními tuzemskými výrob-
ky a potravinami – Plzeňské 
farmářské trhy totiž pokračují 
i letos, a to každých 14 dní vždy 
v sobotu od 8 do 12 hodin až do 
15. prosince.

Na Apríla nesmí chybět Apriliá-
da – stejně jako v loňských letech, 
1. dubna na náměstí Republiky.

Do Synagogy zavítá 15. března 
jedna z momentálně nejúspěš-
nějších slovenských kapel – No 
Name.

Do Plzně se chystá legendární 
slovenský soubor písní a tan-
ců Lúčnica. Vystoupí 18. dubna 
v kulturním domě Peklo.
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INFORMACE PRO SENIORY

Zlevněné vstupné do divadla  
Nárok na zlevněné vstupné do di-
vadla mají senioři s trvalým byd-
lištěm na území centrálního ob-
vodu. Za vstupenku zaplatí senior 
70,- až 90,-  Kč, zbytek platí úřad. 
Vybrat si lze z nabídky Velkého 
i Komorního divadla. Vstupenky 
koupíte od 8 hodin do vyprodání 
v 1. patře budovy Úřadu městské-
ho obvodu Plzeň 3, kancelář č. 21.

TERMÍNY PRODEJE

29. února
28. března
30. dubna
30. května
29. srpna

26. září
31. října
28. listopadu
19. prosince

Marie Čížková oslavila 101 let 
16. ledna oslavila 101. narozeniny 
paní Marie Čížková z Nové Hospo-
dy.  Vzhledem ke  zdravotnímu stavu 

oslavenkyně vedení obvodu jubilant-
ku nenavštívilo. Bylo předáno písem-
né blahopřání a dárkový balíček. 

Zemřela nejstarší obyvatelka třetího plzeňského obvodu Marie Sozanská
Ve svých 104 letech zemřela v pro-
sinci roku 2011 nejstarší obyvatelka 
Městského obvodu Plzeň 3, paní Ma-
rie Sozanská. Upřímnou soustrast 
rodině vyjádřil i starosta MO Plzeň 
3 Jiří Strobach, který každoročně 
přál nejstarší občance k narozeni-
nám. „Loni v květnu jsem se s paní 

Marií Sozanskou sešel, když slavila 
neuvěřitelné 104. narozeniny. Za ta 
léta, co jsem jí chodil přát,  jsem si 
ji velmi oblíbil. Byla plná elánu, ob-
divoval jsem její optimismus i smysl 
pro humor. Měla vždy dobrou nála-
du,“ vzpomíná starosta Strobach. 
Paní Marie Sozanská se narodila 25. 

května 1907 v Želci a i v úctyhod-
ném věku měla spoustu zálib. Zají-
mala se o politické dění a především 
byla velkou fanynkou hokeje. Rodina 
paní Sozanské sahá až do pěti gene-
rací. Měla dvě děti, čtyři vnoučata, 
sedm pravnoučat a jednoho prapra- 
vnoučka. 

Nabídka zájezdů pro seniory

INZERCE

Prodej zájezdů proběhne v úterý 
20. března od 8 hodin ve velké za-
sedací síni v suterénu úřadu MO 
Plzeň 3. Zájezdy jsou určeny pro 
obyvatele MO Plzeň 3 nad 60 

let. V případě manželského páru 
stačí, když tuto podmínku bude 
splňovat alespoň jeden z manže-
lů. Při úhradě zájezdů předloží 
účastník OP.

15. 5.   Kratochvíle – Prachatice – Husinec 120 Kč
29. 5.   Trocnov – Trhové Sviny – Buškův hamr 150 Kč
12. 6.   Hněvín – Žatec – Krásný Dvůr 120 Kč
19. 6.   Novohradská kovárna – Nové Hrady – Kaplice 150 Kč
  4. 9.   Hrusice – Ondřejov – Český Šternberk 120 Kč
11. 9.   Jaderná el. Temelín – Týn n. Vltavou – Strakonice 120 Kč
18. 9.   Německo – Kelheim – plavba parníkem po Dunaji
            – klášter Weltenburg – Muzeum krystalu 300 Kč
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Do konce března přijímáme žádosti o dotace
Od počátku ledna až do 31. břez-
na 2012 přijímá MO Plzeň 3 žá-
dosti na dotace. Díky změnám je 
teď proces daleko jednodušší.

Do rozpočtu výdajů Městského 
obvodu Plzeň 3 jsou každoročně 
zahrnuty výdaje na investiční 
a neinvestiční dotace. Ty jsou k po-
souzení a zhodnocení rozděleny 

komisím Rady Městského obvodu 
Plzeň 3 a výborům Zastupitel-
stva Městského obvodu Plzeň 3 
– finančnímu výboru, kulturnímu
výboru, komisi veřejného pořádku 
a prevence kriminality a komisi 
pro volnočasové aktivity dětí 
a mládeže. Konečné přidělení do-
tací schvaluje rada nebo zastupi-
telstvo. 

V průběhu minulých období byl 
celý proces poněkud komplikova-
ný jak pro žadatele, tak i pro zpra-
covatele žádostí. „Slabými místy 
byly zejména nejednotné formulá-
ře, odlišné termíny vyhlášení do-
tací a podávání jednotlivých žá-
dostí a různá kontaktní místa pro 
podávání a přijímání žádostí,“ 
vyjmenoval Petr Huňát z Finanč-

ního odboru MO Plzeň 3. 
Úřad nyní ale systém značně zjed-
nodušil. Sjednocen byl formu-
lář pro podávání žádostí, sběrné 
místo i termín podání. Podrob-
né informace získají zájemci na 
internetových stránkách obvodu 
– www.plzen3.eu v sekci Dotace 
obvodu. Na internetu je také ke 
stažení žádost. 

AKTUÁLNÍ UZAVÍRKY KOMUNIKACÍ NA 
ÚZEMÍ MO PLZEŇ 3

• VELESLAVÍNOVA - PERLOVÁ
   výstavba horkovodu - do 30. 3. 2012

• ŠIMEROVA - LUĎKA PIKA- HEYROVSKÉHO
   rekonstrukce vnitrobloku do 30. 6. 2012

• MACHÁČKOVA 48-50
   oprava chodníku do 30. 4. 2012

Změny
v poplatcích
ze psů 

Město schválilo vyhlášku, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška 
o místním poplatku ze psů. Nej-
větší změny se týkají nových maji-
telů, kteří si převezmou psa z útul-
ku provozovaného na území města 
Plzně. Zároveň se mění doba, po 
kterou je poplatek prominut, a to 
na dobu dvanácti kalendářních 
měsíců.

Automaty na 
jízdenky MHD 
už v Plzni
nenajdete
Na Nový rok zmizely z Plzně auto-
maty na jízdenky MHD. „K tomuto 
rozhodnutí vedly PMDP, a.s. dvě 
závažné skutečnosti. První z nich 
jsou neúměrně vysoké výdaje vyna-
kládané na odstraňování následků 
vandalismu a údržbu automatů 
a druhou je fakt, že tento distribuč-
ní kanál je cestujícími čím dál méně 
využívaný,“ informují PMDP. Papí-
rové jízdenky jsou nadále k dostání 
na stávajících prodejních místech. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ÚMO Plzeň 3
Otevřeny pro vás budou tyto kanceláře
• Czech POINT (výpisy z rejstříků: obchodního,

živnostenského, trestů, ohlašovna pobytu, ověřování)
• oddělení matrik, sociální odbor
• odbor dopravy a životního prostředí
• odbor výstavby
• odbor finanční (poplatky ze psů)
• kancelář starosty a místostarosty
SOBOTA 3. března 2012, od 8 do 12 hodin

DALŠÍ SVOZOVÁ SOBOTA 3. BŘEZNA

1)   Doudlevce, Zelená ulice
2)   Bory, Na Hvězdě – Tomanova x Schwarzova
3)   Bory, Boettingerova x Klatovská – u parkoviště 
4)   Klatovská – odbočka do ulice V Lukách (směr Litice)
5)   Výsluní, křižovatka cest za Tyršovým mostem
      (ul. Za Rybárnou x Kalendářní x Říjnová)
6)   Přední Skvrňany – Křimická x Malesická
       x Na Dlouhých záhonech
7)   Skvrňany –  Lábkova – parkoviště u žel.trati
8)   Skvrňany – Pecháčkova x Waltrova – u garáží
9)   Přední Skvrňany – Jakuba Škardy
10) Zátiší – Kreuzmannova ulice (za čerp. stanicí ONO)
11) Nová Hospoda – K Merfánům
12) Přeštická ulice – nad zimním stadionem
13) Purkyňova x Resslova – u viaduktu
14) Pařížská ulice – u garáží
15) Roh Korandova x Plachého (liché měsíce)
       střídá se s rohem Skrétova x Plachého – u lékárny
      (sudé měsíce) 
16) Roh Kardinála Berana – Bendova
17) Charvátova x Na Jíkalce (liché měsíce)
       ul. U Dráhy – parkoviště (sudé měsíce) 

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 
přistaveny na těchto místech: 
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Výsluní se rozrůstá, má nové ulice

Půlnoční, Prázdninovou nebo 
třeba Kukuřičnou, celkem tři-
náct nových pojmenování ulic, 
má Výsluní.
Původně bylo plzeňské Výsluní vy-
loženě rekreačním územím města 

Plzně. V posledních letech se ale tato 
část obce Valcha přeměňuje, z původ-
ní chatové oblasti vzniká plnohodnot-
né místo k trvalému bydlení na okraji 
západočeské metropole. 
Kdo projíždí Výsluním po dlouhé 

době, nevěří vlastním očím. Malé 
chatky nahrazují rodinné domky, 
místo se kompletně mění.  Tento 
rozvoj si vyžádal v lokalitě nutnost 
pojmenování některých ulic. Po-
jmenováním se zlepší dostupnost 
záchranných složek, policie i pošty. 
MO Plzeň 3 provedl v místě šetření 
na základě iniciativy občanského 
sdružení Plzeň – Výsluní o.s., které 

požadovalo pojmenování ulic. Tím, 
že se do lokality stěhuje stále více 
lidí a vznikají tu nové domy, bylo 
skutečně nutné některé bezejmenné 
ulice pojmenovat. Jména ulic navrh-
lo samo občanské sdružení. Inspiro-
vané jsou obilninami a částmi dne.  
K návrhům názvů se vyjadřoval 
Odbor správních činností Magistrá-
tu města Plzně. 

TADY ŽIJEME 

Kdo určuje, jak se budou jmenovat nové ulice? 
Napadlo Vás někdy, kdo vlast-
ně vymyslel, že se právě ta vaše 
ulice bude jmenovat podle obi-
lí nebo ponese jméno slavného 
básníka? Jak je to s pojmenová-
váním ulic? 
Nový název pro ulici navrhuje 
tzv. „navrhovatel“, tedy ten, kdo si 
přeje pojmenovat nějakou novou 
ulici. Může to být samotný úřad 
obvodu nebo například lidé žijící 
v této lokalitě. Tak jako tomu bylo 
v případě Výsluní, kdy názvy ulic 
navrhlo samo občanské sdružení. 
V loňském roce byly zase pojme-
nované nové ulice v Radobyčicích 
na základě žádosti manželů zde 
žijících a firmy, která tu sídlí.
Návrh je poté předán Magistrátu 
města Plzně na Odbor správních 
činností, kde je posuzováno, zda 
se již takový nebo podobný název 
nevyskytuje apod. Pokud je název 
přijat, putuje ke schválení do ko-
mise, rady a zastupitelstva. 
Označení ulic provádí obce, čís-
lo je na majiteli budovy
Po schválení názvu ulice se musí 
provést její označení. To na zákla-
dě Zákona o obcích provádí obec 
na své náklady. Vlastník nemovi-
tosti musí ale umožnit připevnění 
tabulky s označením. Toto ozna-
čení nesmí být poškozeno, od-
straněno nebo zakryto. Vlastník 
budovy může být za porušení této 
povinnosti sankciován. Pokuta se 
může vyšplhat až k deseti tisícům 
korun.  
Zatímco označení ulic provádí 
obce, označení domu číslem po-
pisným musí provést vlastník bu-

dovy. Barvu a provedení označení 
ale určuje obecní úřad. Sankce za 
porušení jsou opět až do výše de-
seti tisíc korun. 

V Radobyčicích mají nově Droz-
dovou nebo Sýkorovou
Kromě ulic na Výsluní, byly v pos-
lední době pojmenované nově 
ulice v Radobyčicích. V loňském  

roce tu vznikly ulice K Malé Ho-
molce, Výhledová, Zúžená, Slun-
ná nebo Nad Strání. Názvy dvou 
dalších ulic byly inspirované pta-
čími opeřenci, najdete tu ulici Sý-
korovou nebo Drozdovou. O rok 
dříve přibyl nový název Osiková 
na plzeňské Valše a na Výsluní 
ulice Kalendářní. Schválen nao-
pak nebyl návrh SVSmP, aby se 
ulice v lokalitě Zeleného trojúhel-
níku jmenovaly Bronzová, Cínová 
a Měděná.
Ulice pojmenované po slavných 
Hodně ulic nese jméno slavných 
osobností, většinou lidí se vzta-
hem k onomu místu. Nejvíce tako-
vých ulic je právě v centrálním pl-
zeňském obvodě. Najdete tu ulici 
Kardinála Berana pojmenovanou 
po slavném plzeňském rodákovi 
Josefu Beranovi nebo Kopeckého 
sady věnované památce Martina 
Kopeckého, který zde působil víc 
než dvacet let jako purkmistr.  Slá-
vu největšího českého hudebního 
skladatele, který v Plzni studoval 
gymnázium, nám zase připomíná 
ulice Bedřicha Smetany. Křižíko-
vy sady vzpomínají na místo, kde 
měl slavný český vynálezce Fran-
tišek Křižík dílnu. 
Pojmenovávat po slavných se ale 
může jen za určitých podmínek. 
Zakázáno je použít jméno stále 
žijící osoby. Nespočet reakcí spus-
tila v nedávné době smrt první-
ho českého prezidenta. Také na 
úřad MO Plzeň 3 přicházelo vel-
ké množství dotazů, zda bude po 
Václavu Havlovi pojmenované 
nějaké místo. I když byl Václav 
Havel velmi významnou osobnos-

tí, která si zaslouží důstojnou pa-
mátku, nechtěl  úřad nic uspěchat. 
Podle vedení obvodu není rozhod-
ně správné přejmenovávat již po-
jmenované místo a způsobovat tak 
obyvatelům komplikace. Řešením 
by bylo v budoucnu pojmenovat 
po zesnulém prezidentovi nějaké 
zcela nové místo například nový 
park či divadlo. 
Pojmenovávání ulic má své trendy 
Vývoj jde dopředu i v pojmenová-
vání veřejných míst a ulic. Původ-
ně se cesty nepojmenovávaly, ale 
nazývaly se podle toho, kam ve-
dou. Ostatně to se děje do dneška, 
Vejprnická na Skvrňanech vede 
do Vejprnic, Křimická do Kři-
mic, Divadelní v centru k divadlu. 
Stavby se zase jmenovaly větši-
nou podle svého stavitele. Ve 14. 
století se začaly nazývat rynky 
a trhy, vznikal například Dobytčí 
či Koňský trh, Nový rynk apod. 
Zlidověly názvy veřejných míst 
podle objektů, zde působících. 
Každý z borských říká oblas-
ti mezi Karlovem a Hvězdou na 
Goldscheidrovce. Málokdo už ale 
ví, po kom se místo takto nazý-
vá.  Přitom zbytky cihelny pojme-
nované po jejím majiteli Moritzi 
Goldscheiderovi tu stojí ve stej-
nojmenné Goldscheidrově ulici 
dodnes. 
Názvy ulic se mění často i s reži-
mem. To se týká i většiny hlavních 
plzeňských tříd a některých ulic. 
Na Americké visela dříve cedulka 
Moskevská, na Husově Leninova 
a na Prešovské bylo označení Říš-
ská. Jen Klatovská je už dlouho 
Klatovská.  

Horká
Kukuřičná
Odpolední
Prázdninová
Prosná

Půlnoční
Ranní
Roční
Řepková
U cesty

NÁZVY NOVÝCH ULIC NA PLZEŇSKÉM VÝSLUNÍ
U Řeky
Výletní
Zimní

Zbytky cihelny na Goldscheidrovce
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Vyrostla jsem v Plzni na Slavii, říká 
profesionální tenistka Andrea Hlaváčková 
Na žebříčku WTA stoupá stále 
výš, v poslední době hlavně v de-
blu. Ten jí přinesl také její největší 
tenisový úspěch. Vloni v červnu 
vyhrála French Open s Lucií Hra-
deckou. Jaké byly začátky sympa-
tické Plzeňačky a jak vzpomíná na 
kurty na Slavii na Borech? 
Jak jste začínala s tenisem? 
Moje první kroky na kurtě byly na 
Slavii, na antuce. Na Slavii jsem 
vlastně vyrostla a se mnou spous-
ta mých kamarádů, kamarádek 
i současných rivalek na kurtě. Byl 
to opravdu krásný způsob trávení 
dětství. Netrávila jsem tam čas jen 
na kurtu s raketou, ale mám odsud 
i takový fakt krásný dětský zážitky. 
Na to nikdy nezapomenu. 
Které tenistky s Vámi ještě vyrůs-
taly?
Nejznámější je teď Bára Záhlavová – 
Strýcová, s tou jsem vyrostla. Máme 
fotky už od miminek s raketama 
v ruce. Ona ale byla vždycky trošku 
napřed s tou raketou. Jinak to byla 
například Sandra Záhlavová, která 
ještě hraje. Holky, které se už nevě-
nují tenisu, Jana Rybová, Míša Schu-
michrastová nebo Julinka Mazínová. 
Se všemi ještě udržuju vztah a máme 
rozhodně na co vzpomínat. 
Jak často jste jako dítě na Slavii 
chodila?
Bydlela jsem o dvě ulice vedle, takže 
se vždycky šlo ze školy rovnou na 
Slavii. A většinou jsem měla třeba 
hodinku tenisu a potom jsem tam 
trávila čas s těma holčičkama kolem. 
Do kdy byl tenis jen dětská legrace 
a kdy začal být vážnější? 
Úplná legrace to byla snad jen na 
začátku. Už kolem těch pěti, šesti let 
jsme s holkama začaly bojovat mezi 
sebou. V osmi jsem začala jezdit na 
turnaje pro malé dětičky. To byla 
sranda, šlo mi to a vlastně jsem skoro 
neprohrála zápas. Hrozně mě to bavi-
lo a přišlo mi to jednoduchý. Ale byly 
to i nervy.  Takže já si hodně pama-
tuju stresy z dětství, co se týče tenisu. 
Ale zase na druhou stranu myslím si, 
že bez toho to prostě nejde.
A na profesionálnější úrovni to za-
čalo být v juniorském věku?
Kolem šestnácti jsem trénovala na-
půl v Praze a napůl v Plzni a jezdily 
se juniorský grandslamy, to už zača-
lo být na profesionální úrovni. Byla 
jsem vždycky kolem pátého místa 
v republice. Ale v těch šestnácti se 

to najednou vyčistilo, spousta holek 
s tenisem přestala, začaly mít jiné zá-
jmy. A já jsem ukázala, že to dělám 
naplno a chci hrát a dostala jsem 
se v juniorkách nejvýš. Akorát Bára 
Strýcová byla vždycky přede mnou, 
ale ta většinou hrála o věkovou ka-
tegorii výš.  
Koho z trenérů si na Slavii pa-
matujete?
Pana Martínka, Martinu Davíd-

kovou. Pan Martínek měl velkou 
autoritu. Pamatuji si, že nám říkal, 
že nám ukousne ucho, když nám to 
nepůjde. 
Bála jste se ho? 
No asi jsem se napůl bála a napůl 
jsem ho měla ráda. Martina byla přís-
ná, ale zase nás to s ní hodně bavilo. 
Byl tady pan Štych, ten teď trénuje na 
Štvanici. Ten byl určitě velkým pří-
nosem. Na toho nikdy nezapomenu, 
ten nás popohnal na tu větší úroveň. 
Řekla jste si někdy v mládí, že toho 
necháte?
Jednou jsem tady v Plzni hrála EX, 
to mi bylo asi šestnáct. Něco jsem 
uhrála, ale nějak mě to nebavilo 
a byla jsem taková stresovaná. Řekla 
jsem tátovi, že mě to nebaví a nebudu 
hrát. A on řekl, tak to nehraj. A mě 
to tak popíchlo. Řekla jsem si, ty jo, 
jemu to nevadí. 
Ale emotivní moc nejste, raketou 
neházíte?
Házet raketou zrovna neházím, to 
jsem se nikdy nenaučila. Ale emotiv-
ní jsem. Uvnitř to ve mně vře furt, 
ale hodně na tom pracuju, abych to 

nedávala najevo.  
A co když šly holky za zábavou 
a vy jste musela na kurt?
Měla jsem štěstí, že mi to zakazo-
vaný nebylo. Občas jsem někam 
šla, občas jsem se pobavila. Asi mě 
mrzelo pár promeškaných rande. 
Ale potom to vykompenzovalo ces-
tování, tam byla taky zábava a ty lidi 
kolem, to byla sranda, cizinci, holky,  
kluci... A člověk si najde zábavu a ka-

marády jinde. 
Se spolužáky jste se nekamarádila? 
Měla jsem i partičku kamarádů ve 
škole. Doteď mám kamarádky ze 
střední. Pravé kamarády najít v teni-
su je fakt hodně těžký. 
Máte tam tedy nějaké kromě Luc-
ky Hradecké? 
Mám jich tam pár včetně Lucky, ale 
napočítalo by se to maximálně na 
jedné ruce. Není to lehký. 
A skloubit školu a profesionální 
sport se dalo? 
Do maturity se to dá zvládat určitě 
v pohodě. Základ je vybrat si správ-
nou školu. Já chodila na sportovní 
gymnázium, měla jsem individuální 
plán, rozložené ročníky. A byla jsem 
i zodpovědná. Chtěla jsem být dob-
rá v tom, co dělám, ve škole i tenise. 
A naši mě nemuseli do učení nu-
tit. Je to jako se vším, když chcete 
něco dělat. 
Dělala jste ještě krasobruslení, 
rozhodovala jste se mezi tenisem 
a bruslemi?
Dělala jsem ho do jedenácti. Roz-
hodovala jsem se, šla jsem s tuhýma 

nohama na led i na tenis. A to prostě 
nefungovalo. Tak pak jsme řekli te-
nis, protože to bruslení nemělo tady 
takový podmínky. 
Tenis je ale finančně dost náročný
sport?
Určitě, jako každý individuální 
sport. Do těch čtrnácti to asi můžou 
rodiče, pokud pracují a chtějí pomá-
hat, zvládnout. Ale od těch čtrnácti 
do osmnácti jsem tátu stála opravdu 
hodně peněz. Člověk hraje junior-
ky, nic nevydělává a platí si trenéra. 
Hodně tehdy pomáhal svaz, platil 
letenky a tak. Ale bez našich bych 
to nedokázala. Tatínek dokázal se-
hnat i sponzory. 
Když není člověk na nějaké špič-
kové úrovni, tak se sponzoři asi 
moc nehrnou?
Hlavně v Česku ne. V Německu 
by hráčka jako já v osmnácti letech 
měla postaráno se sponzory na dal-
ších pět let. To se tu ale neděje.

ROZHOVOR

ANDREA HLAVÁČKOVÁ
(profesionální tenistka
z Plzně, 25 let) 
Na žebříčku WTA nejvýše 
v lednu 2011- 87. hráčka 
světa
Aktuálně 116. v singlu a 14. 
v deblu 
Největší úspěch: v červnu 
2011 vyhrála s Lucií Hra-
deckou French Open 
Letošní sezónu začala 
úspěšně: na turnaji v Au-
cklandu na Novém Zélan-
du vyhrála titul v deblu 
opět s Lucií Hradeckou 

Andrea Hlaváčková v sedmi letech 
trénuje na Slavii

Andrea Hlaváčková (vpravo) a Lucie Hradecká při triumfu na French Open 
v červnu 2011
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SLUŽBY POD JEDNOU STECHOU 

PRO JE NAŠE SPRÁVA NEJVÝHODNJŠÍ A CO VLASTN ZNAMENÁ �SLUŽBY POD JEDNOU STECHOU“ ? 

Jsme spolenost, která je 100 % dceinná spolenost Plzeské teplárenské a.s., která je vaším hlavním dodavatelem tepelné 
energie. V portfoliu našich služeb jsou výlun služby zajišované našimi pracovníky. Naše nabídka na správu byt obsahuje 3 tzv. 
cenové balíky, ze kterých si mžete vybrat ten, který vám nejvíce “pasuje na tlo“. Vzhledem k tomu, že jako jediný správce na 
trhu poskytujeme služby svým klientm kompletn, tzn., že mimo smlouvy o správ s námi mžete uzavít smlouvu i na rozútování 
náklad na teplo a teplou vodu (každá smlouva je samostatná), urit vám tím ušetíme as, tedy i peníze. Pi jedné návštv na 
pepážce dostanete kompletní odpovdi na veškeré innosti týkající se vašeho domu. S naší jedineností souvisí i námi 
poskytovaný havarijní dispeink, na kterém 24 hodin denn sedí dispeei, kteí jsou schopni okamžit ešit pípadné havárie 
vzniklé ve vašem dom. Jako další službu mžeme nabídnout �zákaznickou zónu“ což umožuje a zjednodušuje elektronickou 
komunikaci se zákazníky. Je to vlastn internetový informaní portál, jehož prostednictvím se snažíme o co nejtransparentnjší 
zobrazení informací o dodávkách tepla a dalších služeb našim zákazníkm. 

Pro koho je zóna urena ? 
Zámr byl poskytovat tato data širokému okruhu našich zákazník, tzn. majitelm byt a dom, výborm spoleenství vlastník, 
správcm pop. i nájemníkm byt msta Plzn. Zárove ale umíme tato data ochránit proti pípadnému zneužití. 

Jak probíhá registrace, nebo lze tyto údaje vidt i bez registrace ? 
Registrace slouží k ovení uživatele a tedy k ochran údaj o nm. Po pihlášení na náš web a ovení jeho údaj obdrží od nás 
uživatel pihlašovací údaje, které mu zašleme na jeho adresu poštou. Tím je zabezpeeno, že pihlašovací údaje dostane opravdu 
uživatel, kterého se to týká. Pro neregistrované je bez pihlášení dostupný ukázkový náhled zóny pro koncového uživatele (majitele 
bytu). 

Adresa ZÁKAZNICKÉ ZÓNY je: www.zakaznickazona.cz

PORADNA BYTOVÉHO SPRÁVCE 

Kdy mže být závrka hotova a pedložena nejdíve a kdy nejpozdji? 
SVJ sestavuje pouze roní závrku k datu 31.12. každého roku, a protože není auditovanou právnickou osobou, je teba ji vyhotovit 
nejpozdji do 31. bezna následujícího roku. 

Kdo má povinnost pedložit úetní závrku SVJ shromáždní spolu se správou o hospodaení a správ domu za uplynulý 
rok? 
Tuto povinnost má statutární orgán SVJ – zpravidla volený výbor. 

Kdy by mli být s obsahem úetní závrky seznámeni vlastníci jednotek? Až pi shromáždní?  
Vlastníci mají být seznámeni s celkovým hospodaením uplynulého roku nejvhodnji ped shromáždním, kde se obsah roní 
úetní závrky projednává a o jehož projednání se hlasuje. 

Kdo úetní závrku SVJ schvaluje? 
Schválení úetní závrky uplynulého roku patí výlun do psobnosti shromáždní vlastník. Vyplývá to ze zákona 72/1994 Sb. v 
platném znní. 

Kam a do jakého termínu se úetní závrka zasílá? 
Úetní závrku za uplynulý rok je teba pedat nejpozdji do 31. bezna následujícího roku na píslušný finanní úad. Dále pak se 
úetní výkazy (rozvaha, výkaz zisk a ztrát a píloha k roní závrce) posílá v elektronické podob na rejstík vlastník jednotek ke 
zveejnní nejpozdji do 30. dubna. 

Je možné schvalovat roní závrku s roním zpoždním, teba i za dva roky najednou? 
Ne. Úetní závrku ze uplynulý rok a s ní i roní hospodaení  by mlo SVJ schválit každý rok a to nejpozdji do 30. ervna 
následujícího roku. 

NOVINKA: ZMNA NORMY TÝKAJÍCÍ SE KOMÍN A KOUOVOD
Dle naízení vlády . 91/ 2010 Sb. byly v roce 2011 nov pedepsány kontroly spalinových cest 1 x ron, ištní 1 x ron, nejlépe 
ve stejném termínu, což vede ke snížení náklad na tuto službu. Hlavní zmnou bylo snížení etnosti a rozšíení rozsahu kontrol a 
ištní a to osobou zpsobilou. Jde o kontroly celých spalinových cest, tzn. od spalinového hrdla spotebie až po opuštní 
kouovodu do volného ovzduší. V souvislosti s výše uvedeným naízením vlády byla aktualizována norma SN 73 4201 Komíny a 
kouovody – Navrhování, provádní a pipojování spotebi paliv. Spoleenstvo kominík R vydalo pod záštitou Hospodáské 
komory technická pravidla praxe �TPK 01 -01 kontrola spalinových cest � a �TPK 03 – 01 ištní spalinových cest“. V tchto 
pravidlech lze nalézt  podrobný popis úkon, které musí být provedeny v rámci kontroly nebo ištní spalinových cest a které pro 
naše zákazníky samozejm v plném rozsahu zajišujeme. 

Hlavní sídlo      Poboka Doubravka          Poboka Blovice        tel.:            377 499 421, 377 499 433                                                   
Doubravecká 2578/1     V Malé Doubravce 30          Hradišská 148                         mob.:        603 222 000    
30100 Plze     312 00 Plze           Blovice    infolinka    800 505 505

INZERCE



TROJKA  • ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 3

Starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach
37 803 6400

Sekretářka starosty Eva Kubíková
37 803 6406

Referent 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 živ. prostředí
Petr Baloun  37 803 6520

Pověřený vedoucí odboru služeb
JUDr. Miloslav Hora 37 803 6571

Pověřený 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

PROMĚNY OBVODU

Křižovatka Americká - Prokopova. Americká třída nesla v minulosti názvy 
jako Stodolní, Jungmannova, Karla IV., Vítězství, Stalinova, Ludvíka 
Svobody nebo Moskevská.

Kruhový objezd na Americké třídě byl otevřen v srpnu roku 2008

                   


