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TROJKA
Děti si užily Mikulášskou v Pekle 

Ve středu 5. prosince dopoled-
ne to v Pekle parádně žilo. Ob-
vod totiž uspořádal pořádnou 
pekelnou zábavu pro všechny 
mateřské školy v obvodu. Stov-
ky dětí si tak užily Mikuláš-
skou nadílku.
 
Už od začátku se nadělovalo 
o sto šest. „Nejen, že jsme do 
všech školek rozvezli dárky, ale 
i tady se ještě naděluje. Každá 
školka si převezme vstupenky do 
Domu pohádek,“ vysvětluje sta-
rosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach, 
který rozdával dárky společně 

s místostarostou Radislavem Neu- 
bauerem, čertem a Mikulášem.
 „Je to už taková tradice, chodí-
me sem pravidelně, děti se na to 
těší,“ říká učitelka Anna Skou-
pá, která přišla s dětmi ze 16. 
MŠ v Korandově ulici. A těšit 
se bylo opravdu na co. Za dětmi 
dorazili sportovci, kapitán ho-
kejistů Martin Straka a obrán-
ce Viktorky David Limberský. 
Ti potěšili hlavně malé kluky. 
„Limberskýho znám, chodím 
s taťkou na fotbal,“ měl radost 
pětiletý Matyáš ze 61. MŠ na 
Skvrňanech. Kdo by si myslel, 

že sportovci se čertů nebojí, jsou 
na omylu. „Vždycky jsem se bál, 
hodně jsem zlobil. Bál jsem se 
ještě nedávno,“ svěřil se dětem 
Martin Straka. 
Děti rozparádila i kapela Maxim 
Turbulenc. Nakonec se nejen 
tancovalo, ale i zpívalo. „Mně se 
líbilo, jak jsme zpívali,“ usmívá 
se na konci čtyřletá Amálka ze 
16. MŠ, která má pro strach udě-
láno. „Já se čerta nebojím a vím, 
kde bydlí,“ září oči malé Amál-
ce. Oči zářily na konci všem dě-
tem. Z Pekla odcházely do ško-
lek plné dojmů a zážitků! 

Vážení občané,

shánění dárků, nakupování, 
zdobení, pečení, to je pro vět-
šinu lidí náplň příštích dnů. 
Nejkrásnější svátky roku jsou 
tady. A i přesto, že Vánoce často 
provází stres, okamžik u roz-
svíceného vánočního stromku 
s blízkými je kouzelný. Zvláš-
tě rozzářené dětské oči děla- 
jí radost rodičům, babičkám 
i dědečkům. Že nemáte ješ-
tě nakoupeno, napečeno a na 
balkoně vám nestojí stromek? 
Nezoufejte a udělejte si čas 
i na radosti. Trochu se zastav-
te, užijte si kouzelnou vánoční 
atmosféru. I my pro Vás máme  
malý dárek. Přijďte v neděli na 
náměstí Republiky na advent-
ní setkání nebo 21. prosince 
na Vánoční gulášovku. Těším 
se také, že se setkáme opět 
v centru při oslavě konce 
roku. Přeji Vám hlavně pevné 
zdraví a hodně štěstí!

Váš Jiří Strobach
Starosta MO Plzeň 3
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Adventní čas provází nádherná 
atmosféra, která panuje hlavně 
v centru Plzně. Ulice vánočně vy-
zdobené, patnáctimetrový smrk 
před Bartolomějem i tradiční Vá-
noční trhy s medovinou, trdelní-
kem, svařákem a živým betlémem, 
to vše dělá střed města v předvá-
nočním čase nezaměnitelným.

Patnáctimetrový smrk, který domi-
nuje o letošních Vánocích náměstí 
Republiky, pochází z plzeňských 
Černic. Pokácen byl 25. listopadu. 
Slavnostní rozsvícení proběhlo na 
první adventní neděli, tedy 2. pro-
since. Rozsvícení stromu sledovalo 
opět plné plzeňské náměstí. 
V centru nechybí ani tradiční Vá-
noční trhy. Ty jsou nejoblíbenější ze 
všech řemeslných trhů. Na své si tu 
přijdou všichni. V dřevěných stáních 
můžete zakoupit netradiční vánoč-
ní dárky, dekorace na stromeček 
nebo jen tak něco pro radost. Všu-
de voní medovina, svařák, klobásy, 

trdelníky a další dobroty. A děti se 
nemohou jako každý rok odtrhnout 
od živého betlému. Hladí si ovečky, 
oslíka i kozy a přemlouvají mamin-

ky, aby jim koupily granule pro 
zvířátka. Stříbrné koule na vánoč-
ním stromku se lesknou opět jako 
zrcadlo a ulice plné světel ztrácejí 

všednost. Takže pokud jste ještě do 
středu města nezavítali, rychle to 
napravte. Takovou vánoční atmo-
sféru hned tak někde nenajdete. 

TÉMA TROJKY

Vánoční atmosféra panuje v centru města 

Vedení MO Plzeň 3 zve všech-
ny obyvatele na adventní se-
tkání na Vánočních trzích do 
centra Plzně. V loňském roce 
měly adventní setkání premi-
éru. A protože akce sklidila 
velký úspěch, rozhodl se obvod 
v příjemných setkáváních po-
kračovat také letos. 

Přijďte si tedy vychutnat vánoční 
atmosféru na náměstí Republiky, 
navštivte nejoblíbenější Vánoční 
trhy a zastavte se u modrého stán-
ku obvodu. Tady na vás budou čekat 
představitelé obvodu, s kterými si 
můžete popovídat. Navíc dosta-
nete výborný svařák na zahřátí do 
speciálního vánočního hrnečku. 

Adventní setkání probíhají vždy 
v neděli odpoledne.  „Budeme rádi, 
když se lidé v tomto předvánočním 
shonu na chvíli zastaví a vychutna-
jí si tento krásný čas na plzeňském 
náměstí Republiky,“ zve všechny 
starosta MO Plzeň 3 Jiří Strobach.
Termíny adventních setkání:
9. 12. , 16. 12. a 23. 12. od 13 hodin

Přijďte na adventní setkání do centra města 

Už počtvrté zvou představitelé ob-
vodu na Vánoční gulášovku. Rozlé-
vání gulášové polévky se uskuteční 
21. prosince na náměstí Republiky 
od 14 hodin. Obvod tuto akci pořádá 
nejen jako pomoc pro sociálně slab-
ší, ale také jako možnost k setkání 
s obyvateli. Přijďte si dát výbornou 
gulášovku a popovídat si.

Vánoční
gulášovka

PROGRAM VÁNOČNÍCH TRHŮ OD 12. PROSINCE 
• 12. prosince

15:00 - Vánoční zpívání koled (18:00 
pokus o rekord v hromadném
zpívání koled) 

• 13. prosince
15:30 - Koledníci ze ZUŠ T. Brzkové
16:30, 17:30 - Hudba je zábava

• 14. prosince 
16:30, 17:30 - CHRASTOCHOR / pěv. sbor 

• 15. prosince 
15:00 - Šárka Rezková, 16:00 - Petr Kolář 

• 16. prosince 
15:30 Mambii + The Lawyer / jazzballads 
16:30 RIVER BAND / pop rock 

• 17. prosince 
16:30, 17:30 - PŘELET M.S. / folk 

• 18. prosince 
16:00, 17:00 - Adventní písně,
16:00 – 19:00 - Adventní spirála
/ program pro děti

• 19. prosince 
16:30, 17:30 - Hudba je zábava

16:00 - 19:00 - Adventní spirála
/ program pro děti

• 20. prosince 
16:30, 17:30 - ČÁRY MÁRY / folk 

• 21. prosince 
16:30, 17:30 -  TURDUS / historická hudba 

• 22. prosince 
15:00, 16:00 - TŘEHUSK / staropražské
a lidové písničky 

• 23. prosince 
15:00, 16:00 hod. MHS / country kapela
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Úklidové práce v zimním období 
(1. 11. – 31. 3. následujícího roku) jsou 
prováděny v souladu se zákonem 
č. 13/97 Sb. o pozemních komuni-
kacích a vyhláškou č. 104/1997, kte-
rou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. Na základě těchto 
předpisů je každoročně vyhotovo-
ván Plán zimní údržby, a to jak celo-
městskou organizací, kterou je Sprá-
va veřejného statku města Plzně, tak 
i jednotlivými obvody. V plánu zim-
ní údržby jsou stanoveny rozsahy zá-
sahů na jednotlivých komunikacích 
i chodnících a časové lhůty podle 
pořadí důležitostí v daných lokali-
tách rozdělené do úseků, které vy-
chází ze Smluv o dílo s jednotlivý-
mi firmami. „Zásahem v případě 
zimní údržby se rozumí především 
mechanické odstraňování sněhové 
pokrývky, a to jak ručně pomocí 
hrabel a škrabek, tak hlavně stro-
jově za pomoci techniky jako je 
například vozidlo Multicar s na-
montovanou přední radlicí k od-
hrnování sněhu se sypacím zaříze-
ním,“ vysvětluje místostarosta MO 
Plzeň 3 Radislav Neubauer. Pokud 

je sníh ušlapán a dojde k vytvoření 
ledovky, přistupuje se k posypu pís-
kem, aby došlo ke zdrsnění povrchu, 
které snižuje riziko úrazu. „Po od-
tání vrstvy ledu či sněhu, nebo při 
vytvoření tzv. břečky, je vrstva po-
stupně mechanicky odstraňována 
až na pevný základ,“ doplňuje Petr 
Baloun, vedoucí Odboru dopravy 
a životního prostředí ÚMO Plzeň 3. 
Po dobré zkušenosti z minulé zimy 
přistupuje centrální obvod opět 
k posypu pískem místo inertního 
materiálu. „Je to také z toho dů-
vodu, že tímto způsobem se doplní 
materiál ve spárách městské dlažby, 
a to nejen na náměstí, kde je toho 
třeba. Písek navíc tolik nepoškozuje 
obuv,“ říká Radislav Neubauer. Dle 
platných norem určujících techno-
logii zimní údržby a doporučených 
posypových materiálů se bude letos 
používat bílý písek (200 tun) a sůl 
kamenná (60 tun). Sůl se ale bude 
používat jen v nejnutnějších přípa-
dech, kdy to budou vyžadovat pově-
trnostní podmínky.  
Jako výpomoc při zajišťování zim-
ního úklidu jsou k dispozici pracov-

níci vykonávající pro ÚMO Plzeň 
3 Veřejnou službu. „Ti jsou pružně 
nasazováni na nejpostiženějších 
místech na mechanické dočišťovací 
práce jako je odstraňování námraz 
a rozšiřování průchodů na chodní-
cích, přechodech pro chodce nebo 
pomáhají v případě kalamitního 
spadu sněhu v rámci urychlení 
zprůchodnění nejvíce zasažených 
a nejfrekventovanějších lokalit,“ 
dodává Petr Baloun. 

Místostarosta: „Obvod je na zimu připraven...“

Plavecké závody aneb Velká cena 
města Plzně se konala už po čtyři-
atřicáté. Plavci se v sobotu 6. října 
sjeli tradičně do plaveckého areálu 
SK Radbuza. Závodilo se na 1500 
metrů volný způsob v kategorii 
mužů a žen a 400 m polohový zá-
vod žáků a žaček. Závody jako již 
tradičně podpořil Městský obvod 
Plzeň 3. Hlavní cenou je totiž pohár 
starosty MO Plzeň 3. Jiří Strobach 
tak závody nejen zahájil, ale také 
poblahopřál vítězům. Povzbudit 
plavce a předat ceny přišel také 
místostarosta Radislav Neubauer. 

Zatímco v bazénu na Borech se pla-
valo, o kousek dál, v hale TJ Slavoj, 
bojovaly o nejlepší umístění gym-
nastky. Slavia SK Rapid zde pořádal 
13. ročník Plzeňského poháru a 24. 
ročník Memoriálu Jany Krocové. 
Závodů se zúčastnily i závodnice 
z Německa, Rakouska nebo Sloven-
ska. I tyto závody podpořil centrální 
obvod, a proto ceny vítězkám předal 
opět starosta Jiří Strobach.
Poslední, neméně atraktivním spor-
tovní disciplínou, která v sobotu 

6. října ovládla západočeskou met-
ropoli, se stal běh, konkrétně Plzeň- 

ský půlmaraton. Závodů se zúčast-
nilo téměř šest set běžců, na prvním 

místě se umístil Barnabás Bene 
z Maďarska.

Pohár starosty získal Vít Ingeduld, na 2. místě skončil Matěj Kozubek (v zeleném tričku) a 3. byl Marek Pígl

Plzeň ovládl sport
Na Radbuze se bojovalo o pohár starosty

Děkujeme za 
podněty, kam 
vysadit stromy
V minulém vydání Trojky jsme žá-
dali o Vaše tipy, kde vysadit nové 
stromy. V návrzích jste se nejčastěji 
zmiňovali o Dvořákově ulici a Kla-
tovské třídě. Pracovníci Odboru do-
pravy a životního prostředí ÚMO 
Plzeň 3 všechny navrhované lokality 
zkontrolovali a zhodnotili možnos-
ti výsadby nových stromů. Některé 
návrhy není možné využít s ohledem 
na vedení inženýrských sítí. Vhodné 
lokality jsou určitě ulice Dvořákova, 
U Luny, nám. Českých bratří, Na 
Průhonu. Tady se chystá výsadba 
celkem 16 nových stromů. 
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Plzeňská Radbuza patří mezi 
největší plavecké kluby v České 
republice. Dnešní Sportovní klub 
Radbuza byl založen před více 
než sto lety jako Veslařský klub 
Plzeň. V současnosti ho tvoří od-
díl plaveckých sportů a oddíl pěší 
a vodní turistiky.
Klub vychoval celou řadu plaveckých 
hvězd. Tou největší je Irena Fleiss-
nerová, která v sedmdesátých letech 
vyhrála všechny tituly v Českosloven-
sku. V roce 1980 skončila dokonce 
pátá na OH v Moskvě. Rovněž stříbr-
ný triatlonista z olympiády v Sydney 
Jan Řehula k Radbuze patří. 
Klub pořádá dvakrát ročně plavec-
ké závody na celostátní úrovni. Le-
tos proběhl už 60. ročník Košařova 

memoriálu. „Na počest jubilejního 
ročníku byla obnovena tradice pu-
tovního poháru, a to díky Městskému 
obvodu Plzeň 3 a panu starostovi 
Jiřímu Strobachovi,“ upřesnil Luboš 
Ibrmajer z SK Radbuza. I v druhém 
závodě s názvem Velká cena města 
Plzně, který se plave od roku 1978 
a jezdí na něj i zahraniční závodníci, 
je cenou putovní pohár. 
Plavecký bazén v Kozinově ulici, kte-
rý byl otevřen v roce 1974, dnes vyu-
žívá několik tisíc Plzeňanů. V malém 
bazénu probíhá výuka pro téměř tři 
tisíce dětí ročně. Velký bazén navštíví 
ročně přes dvacet pět tisíc návštěvní-
ků. Přesto se klub potýkal v posled-
ním roce s existenčními problémy. 
Díky podpoře města Plzně, Plzeňské-

ho kraje a obvodu Plzeň 3 se mohla 
na Radbuze rozjet plavecká sezona od 
září 2012 v plném rozsahu. 
Nyní čekají SK Radbuza velké změ-
ny. Jedná se o převzetí sportovního 
areálu do majetku města Plzně. „Pro 
nás je velmi důležité zachovat v Plzni 
nejen plaveckou tradici, ale i areál, 
který využívá k plavání tisíce Plzeňa-
nů. Jestliže hrozilo, že by klub byl zru-
šen a areál zanikl, je téměř povinností 
města tomuto zabránit. O přesných 
krocích a dalších podrobnostech 
ohledně areálu se bude ještě jednat. 
A my samozřejmě budeme občany in-
formovat,“ vysvětlil starosta MO Pl-
zeň 3 Jiří Strobach. Převod areálu do 
majetku města schválila Rada města 
Plzně v říjnu letošního roku. 

V sobotu 20. října bylo ve Skvr-
ňanech otevřeno bonusové jede-
nácté hřiště s motivem pohád-
kového Rákosníčka. Společnost 
Lidl jej věnovala Městskému ob-
vodu Plzeň 3.
Slavnostní otevření hřiště bylo 
koncipováno jako dětský den. 
Nechyběly soutěže, zábava ani 
ceny. Ty nejmenší bavila svým 
vystoupením Dáda Patrasová. 
Celým programem provedla Eva 
Decastelo. Slavnostního otevření 
se zúčastnili i zástupci obvodu, 
starosta Jiří Strobach a místosta-
rosta Radislav Neubauer. 

Děti ve Skvrňanech mají nové hřiště

AKTUALITY

S Petrem Kastnerem o Komisi bezpečnosti
Čím se zabývá Komise bezpečnos-
ti Rady městského obvodu Plzeň 
3? Odpovídá její předseda Petr 
Kastner. 

Mohl byste krátce představit 
práci Vaší komise?
Komise bezpečnosti se věnuje přede-
vším otázkám veřejného pořádku ve 
městě, bezpečnosti občanů a ochra-
ny majetku, prevence kriminality 

a protidrogové prevence. Dále spo-
lupracuje s Městkou policií Plzeň 
a Městským ředitelstvím Policie ČR. 

Kde najdou občané konkrétnější 
informace o komisi? 
Podrobně se mohou občané sezná-
mit s problematikou naší komise 
na stránkách projektu Bezpečného 
města www.bezpecnemesto.eu. Ten 
nejdříve vznikl v Sokolově a násled-
ně byl autory projektu přenesen i do 
města Plzně.

Jak často se komise schází
a kolik má členů?
Komise se schází pravidelně jeden-
krát měsíčně v počtu třinácti členů 
pouze z řad zastupitelů obvodu. Kaž-
dý zastupitel má dva bezpečností 
okrsky, ke kterým je přidělen jak 
strážník Městské police Plzeň, tak 
Policie ČR.

Jakými problémy se komise nej-
častěji zabývá?

Komise se zabývá především podně-
ty občanů MO Plzeň 3, ale i obyva-
teli dalších městských částí. Nejčas-
těji se týkají problematiky volného 
pobíhání psů a z toho plynoucího 
znečištění veřejných prostranství, 
tvoření černých skládek u kontejne-
rů, nesprávného parkování vozidel  
a problematiky bezdomovců. 

Jakou formou spolupracuje komi-
se při řešení daných problémů
s městskou policií a Policií ČR?
Za poslední rok se členové komise 
zúčastnili tří preventivně bezpeč-
nostních akcí, a to na služebně Měst-
ské police Bory, Skvrňany a střed. 
Dále byli seznámeni s fungováním 
a možnostmi kamerového systému. 
Jednání komise se pravidelně zúčast-

ňují zástupci městské i státní policie 
a taktéž i radní pro bezpečnost Bc. 
Robert Houdek.

Zúčastňujete se i zásahů policie? 
V některých případech ano. Mám na-
příklad zajímavou zkušenost z ostré-
ho zásahu strážníků městské policie 
na ubytovně na Borských polích, kde 
byla hlášena bitka ubytovaných.

Co komise plánuje pro příští rok?
Kromě běžných povinností, což je 
pravidelný monitoring bezpečnost-
ních okrsků, navštíví členové komise 
všechny tři obvodní služebny PČR. 
Seznámí se s aktuální problematikou 
týkající se MO Plzeň 3. Komise dále 
plánuje pozvat na své první řádné za-
sedání pana starostu Jiřího Strobacha 
a místostarostu Radislava Neubauera 
a seznámí je s aktuálními úkoly, které 
komise pro nadcházející rok plánuje.

INZERCE

Plzeňskou Radbuzu čekají změny 
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Děti ve Skvrňanech mají nové hřiště

AKTUALITY

Krátce z obvoduDrakiáda na Goldšajdrovce
Pouštění draků k podzimu pro-
stě patří. I když důležitý pro 
tuto podzimní zábavu je pořád-
ný vítr. A ten v neděli 21. října 
bohužel téměř nefoukal. Přesto 
se v Plzni na Goldšajdrovce na 
Borech sešlo hodně příznivců 
této podzimní zábavy. 

Centrální plzeňský obvod navázal 
na loňskou úspěšnou Drakiádu 
a letos uspořádal už druhý ročník. 
Děti a jejich rodiče si užili opět 
parádní podzimní odpoledne. 
Ten, kdo přišel bez draka, si ho 
na místě mohl vyrobit s pomocí 
modelářů. Své umění s létající-
mi letadýlky předvedli mladíci 
ze Stanice mladých techniků 
a nechyběly ani soutěže, dobré 
občerstvení a jako bonus vypouš-
tění lampionů přání.
Jaké to je, pouštět draka v bez-

větří, by mohl vyprávět i starosta 
MO Plzeň 3 Jiří Strobach, který 
byl přítomen na místě. „Chce to 
prostě hodně běhat a mít raději 
menšího draka,“ smál se starosta 

Strobach. Obvod má v plánu Dra-
kiádu uspořádat i v příštím roce, 
takže se sejdeme už na třetím roč-
níku a budeme doufat, že příští 
rok foukat bude.  

Kamerový systém pomáhá policistům i úřadu 
Městská policie v Plzni ve spo-
lupráci s MO Plzeň 3 začala po-
užívat další moderní technické 
vybavení, a to mobilní kamerový 
systém, který je zabudován do 
jednoho z jejich vozidel. To je 
možné kdekoliv zaparkovat a od-
kudkoliv pak přenášený záznam 
sledovat.  Přenos funguje  přes 
mobilní 3G síť. 

Mobilní systém zaznamená přestu-
pek nebo trestný čin bez ohledu na 
místo, kde k němu dochází. Pomů-
že rovněž identifikovat pachatele
a může také posloužit jako důležitý 
materiál při práci správních orgánů 
či orgánů činných v trestním řízení 
při objasňování deliktů. Kamerový 
systém se tak stává velkým pomoc-
níkem nejen pro strážníky, ale také 

pro samotný Úřad MO Plzeň 3 na-
příklad v boji proti černým sklád-
kám. „Jsem rád, že jsme se mohli 
na tomto projektu jako městský 
obvod podílet, neboť od této chví-
le už nemusíme jen pasivně při-
hlížet vzrůstajícímu počtu černých 

skládek, jejichž odklízení nás stojí 
stále více finančních prostředků.
Sami můžeme aktivně monitorovat 
místa s jejich největším výskytem 
a odhalit jejich původce,“ řekl 
místostarosta centrálního obvodu 
Radislav Neubauer.

V říjnu zrekonstruoval centrální ob-
vod park v ulicích Na Okraji a Kři-
mická. Dle původní koncepce byly 
obnoveny mlatové cesty, opraveny 
lavičky a upraveny keřové skupiny. 
Byl také doplněn drobný mobiliář, 
jako jsou odpadkové koše či koš na 
psí exkrementy. V původním stře-
dovém kruhu byl po obvodu obno-
ven záhon růží, a to novou odrůdou 
The Fairy, která kvete téměř po celý 
rok. V Plzni se již nachází např. 

v sadech Pětatřicátníků. 
Hlavní dřevinou v parku budou dva 
pásy oblíbených a po Plzni již roz-
šířených sakur odrůdy Kanzan s pl-
nými růžovými květy. „V parku se 
také objeví další zajímavé dřeviny, 
například atraktivní pavlovnie, dub 
červený nebo liliovník tulipánokvě-
tý, známý ze zámeckého parku na 
Kozlu,“ říká místostarosta centrál-
ního obvodu Radislav Neubauer. 
Z běžných dřevin v parku nalezne-

me jírovec či platan, z keřů napří-
klad dřín jarní, který kvete už brzy 
na jaře. „Stromy byly vybrány tak, 
aby nezpůsobily návštěvníkům par-
ku alergické reakce nebo netvořily 
plody, které by mohly být zdrojem 
nečistot,“ dodává Radislav Neu-
bauer. Rekonstrukce parku byla 
částečně pokryta z dotačního 
programu Fondu životního pro-
středí města Plzně a částečně 
z vlastního rozpočtu MO Plzeň 3.

Občané Skvrňan se těší ze zrekonstruovaného parku

Série podzimních přednášek 
na ÚMO Plzeň 3 měla velký 
úspěch.  Témata jako prevence 
rakoviny prsu, grafologie, čín-
ská medicína nebo psychika 
a naše zdraví zaujala seniory 
i ostatní občany. Obvod chystá 
další přednášky na jaro 2013. 

•
Mimořádnou sbírku použitého 
textilu, ale třeba i hraček nebo do-
mácích potřeb, pořádal obvod ve 
spolupráci s Diakonií Broumov 
19. listopadu. Vybrané věci putují 
do sociálně slabých rodin, do azy-
lových domů a dětských domovů. 

•
Svozové soboty budou i v novém 
roce 2013. Kontejnery na velko-
kapacitní odpad budou přista-
veny opět první sobotu na sedm-
nácti místech obvodu. Seznam 
míst najdete na internetových 
stránkách obvodu. 

•
Náměstí Míru zdobí nový záhon 
růží. Obvod rozhodl o výsadbě 
po úhynu růží po zimní sezoně. 
Celkem bylo vysazeno 384 kusů 
nových keříků růží.

•
Most přes železniční koleje u ná-
draží Jižní předměstí v Plzni byl 
dosud zcela bezejmenný. Zastu-
pitelstvo MO Plzeň 3 ale vyhově-
lo návrhům tří občanských sdru-
žení Johan, ProPhoto a HUMR, 
aby nesl jméno představitele čes-
kého undergroundu, disidenta 
a básníka. Most tak ponese jmé-
no Ivana Magora Jirouse.

•
V sobotu 1. prosince proběh-
ly poslední letošní Farmářské 
trhy v Pallově ulici. Farmáři 
zde pravidelně nabízí čerstvé 
pečivo, maso, uzeniny, ovoce, 
zeleninu i mléčné výrobky.

•
Občané na Nové Hospodě mo-
hou využít nový velkokapacitní 
kontejner. Na základě podnětů 
od obyvatel žijících na Nové Hos-
podě se obvod rozhodl umístit 
na křižovatku ulic Bezejmenná 
a Prostřední velkokapacitní kon-
tejner na velkoobjemový odpad. 
Občané budou moci využít této 
služby každý čtvrtek až do konce 
roku 2012. Podle zájmu se vede-
ní rozhodne, zda bude kontejner 
sloužit i v následujícím roce.

•
Janského bronzové medaile za 10 
bezpříspěvkových odběrů krve 
se opět ve spolupráci s Českým 
červeným křížem předávaly 
v pondělí 19. listopadu v zaseda-
cím sále ÚMO Plzeň 3. Pozváno 
bylo 30 dárců s trvalým bydliš-
těm na MO Plzeň 3.
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KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Báječný branný den zažily děti z 11. ZŠ Krátce z kultury
V pořadí již 15. vánoční zpívání 
koled proběhne na plzeňském 
náměstí Republiky. 12. prosince 
se bude kromě centra Plzně zpí-
vat i na dalších místech v kraji. 
Lidé se pokusí společně překonat 
rekord v hromadném počtu zpí-
vání koled. Program na náměstí 
Republiky začíná v 15 hodin, od 
18 hodin se budou zpívat koledy. 

•
Vánoční setkání s hudbou proběh-
ne 12. prosince ve výstavní síni 
Masné krámy. Účinkují Plzeňský 
akademický sbor a Komorní or-
chestr Katedry hudební kultury 
Fakulty pedagogické ZČU pod 
vedením Víta Aschenbrennera. 

•
Soutěž o nejkrásnější vánoční 
perníček probíhá v plzeňském 
Pivovarském muzeu až do 18. 
prosince. Zapojit se může každý. 
Stačí přinést vlastnoručně vyro-
bený a ozdobený perníček na re-
cepci muzea. •
První kniha o historii katedrá-
ly sv. Bartoloměje v Plzni bude 
veřejně představena 19. prosince 
od 17 hodin v Západočeském 
muzeu. Nová kniha Katedrála sv. 
Bartoloměje shrnuje všechny po-
znatky o této unikátní stavbě čti-
vou formou doplněnou o úplnou 
obrazovou dokumentaci. 

•
V muzeu Patton Memorial Pilsen 
probíhá výstava s názvem Tomáš 
Garrigue Masaryk a Českoslo-
venská armáda. Zahájena byla 
28. listopadu. Putovní výstava je 
věnována vztahu prvního prezi-
denta Československé republiky 
k armádě. Navštívit ji můžete do 
28. února 2013. •
Přesně 292 titulů novin a časo-
pisů má aktuálně ve svém fondu 
Knihovna města Plzně. Ta do ná-
kupu periodik dává ročně kolem 
milionu korun, tedy zhruba šestinu 
finančních prostředků určených
k nákupu nových titulů. 

•
Zajímavá výstava s názvem Slavné 
vily Plzně probíhá v Západočes-
kém muzeu. Výstava představuje 
celkem 28  vilových staveb a ro-
dinných domků, líčí jejich vznik 
a následné osudy od sedmdesátých 
let 19. století až po současnost. Vý-
stava končí 6. ledna 2013. 

•
Opera Divadla J. K. Tyla bude 
mít nového šéfa. Od 1. ledna 
2013 nastoupí jako umělecký šéf 
opery PhDr. Ilja Šmíd, dosavadní 
ředitel Symfonického orchestru 
hl. města Prahy FOK. Ve funkci 
vystřídá stávajícího šéfa Jiřího 
Pánka, který vede soubor od za-
čátku sezony 2006/2007. 

Slunečné počasí, zajímavé disci-
plíny, zábava, takový byl branný 
den 11. základní školy zvané Še-
divka. Ten proběhl na počátku 
listopadu v areálu Škodaland. 

V pátek 2. listopadu děti z prvního 
stupně 11. základní školy neusedly 
do školních lavic, ale zažily zají-
mavou akci. Branný den byl ur-
čen pro žáky prvních až pátých 
tříd a finančně ho podpořil i Úřad 
městského obvodu Plzeň 3. 
„Žáci se rozdělili po ročnících 
do družstev, sami nebo za pomo-
ci učitelek soutěžili v disciplínách 
střelba vzduchovkou, poskytování 
první pomoci, hod granátem na 
cíl, poznávání dopravních značek, 
přetahování lanem, orientace na 
mapě a v terénu,“ uvedla Blanka 

Mothejzíková z 11. ZŠ. 
Mezi plněním jednotlivých úkolů 
se opékaly buřty. Ke zdaru celé 
akce určitě přispělo i krásné slu-
nečné počasí. Vítězná družstva 
získala pro svoji třídu poukaz do  

školy v přírodě. „Děti a paní uči-
telky z 11. základní školy děkují 
členům Renaissance group a za-
stupitelům ÚMO Plzeň 3 za pěk-
ně prožitý den,“ řekla dále Blan-
ka Mothejzíková. 

Ve školce na Skvrňanech 
proběhla Jablíčková slavnost 
Ve středu 3. října využili děti 
i jejich rodiče ze 70. mateřské 
školy na Skvrňanech krásného 
podzimního počasí a sešli se při 
zahradní Jablíčkové slavnosti. 

Počasí přálo, a tak mohli všich-
ni společně obdivovat výstavu  
jablíčkových skřítků a zvířátek, 
která se pyšnila mnoha různými 
nápady. Některé maminky a ba-
bičky dokonce přispěly do výsta-
vy ochutnávkou výborných koláčů 
z jablek. Dámy se podělily i o re-
cepty, které jsou teď k nahlédnu-
tí také na internetových strán-
kách školky. 
Nechybělo ani tradiční opékání 
špekáčků a soutěžní disciplíny. 

Děti si protáhly tělo, malovaly ob-

rázky nebo poznávaly ovoce pou-
ze hmatem. Akce se povedla, ve 
školce už se těší na další setkání 
s rodiči při Vánočních dílničkách.

Jedno podzimní pondělí se celý 
1. stupeň  11. ZŠ v Plzni rozdělil do 
deseti připravených skupin. Každá 
skupina měla jinou pracovní ná-
plň. 1.  až  3.  třídy vyráběly z pří-
rodních materiálů skřítky, růžičky 
z listů, zvířata z kaštanů, panenky 
ze šustí kukuřice apod. 4. a 5. roč-
níky obsadily kuchyňku a daly se 
do přípravy a pečení bramboráků 
a kukuřičných placek, které poté 
s chutí všichni spořádali. Dalším 
úkolem bylo pro ně zhotovení zví-
řete z pletiva, juty a lesních plodů. 
Dopoledne nám uteklo jako voda. 
Děti s nadšením výrobky vystavi-
ly v respiriu naší školy, aby také 
ostatní viděli, jak se úkol zdařil. 
Věříme, že takto laděný den ne-
byl naposledy.

Mgr. B. Rutová

Krásné Vánoce přeje Divadlo J. K. Tyla
Vánoční dárky pro všechny gene-
race diváků, samozřejmě včetně 
občanů našeho městského obvo-
du, připravilo Divadlo J. K. Tyla 
v Plzni. Symbolicky zabalilo a stu-
hou ovázalo hned tři sváteční ba-
líčky. Každý ukrývá dvě atraktiv-
ní inscenace, které se těší zájmu 
publika, v případě Feydeauovy 
komedie Taková ženská na krku 
a Smetanovy opery Tajemství jde 
o úspěšné novinky na repertoá-
ru. Vánoční balíček muzikálový 

obsahuje Noc na Karlštejně a ko-
mediální hit původem z britských 
ostrovů Monty Python ́ s Spama-
lot. Činoherní balíček nabízí Mo-
lièrovu klasickou komedii Lako-
mec a už zmíněnou francouzskou 
salonní frašku Taková ženská na 
krku. Třetí, cenově ještě výhod-
nější, je vánoční dárek pro rodiče 
s dětmi, který v sobě skrývá Ta-
jemství a balet Šípková Růženka 
od Petra Iljiče Čajkovského. A jako 
dárek můžete svým blízkým vě-

novat také předplatné do Divadla 
J. K. Tyla na rok 2013.
Zvlášť myslí Divadlo J. K. Tyla 
na své starší diváky, když pravi-
delně zařazuje představená ozna-
čená „pro seniory“. Ta se těší už 
tradičně velkému zájmu našich 
spoluobčanů. Divadlo je tak zve 
na 21. a 22. prosinec, kdy mohou 
za jednotné vstupné osmdesát ko-
run zhlédnout komedii Antonína 
Procházky nazvanou Kouzlo 4D 
a muzikál Miluju tě, ale... 

Akční podzim
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Nejstarší obyvatelka Měst-
ského obvodu Plzeň 3 slavila 
na podzim narozeniny. Paní 
Valburga Herinková oslavila 
12. října 102 let.  Městský 
obvod Plzeň 3 přeje paní 
Herinkové vše nejlepší, hod-
ně zdraví i elánu! 

INFORMACE PRO SENIORY

Obvod má nového Seniora roku 
Už počtvrté pořádal Městský 
obvod Plzeň 3 anketu Senior 
roku. 12. listopadu proběhlo vy-
hlášení výsledků ankety určené 
pro seniory žijící v obvodu. 

Vítěze vybírala porota ve složení 
starosty Jiřího Strobacha, mís-
tostarosty Radislava Neubauera, 
herce a režiséra Viléma Dubnič-
ky, zástupce mediálního partnera 
Českého rozhlasu Ing. Pavla Bou-
dy a zástupkyně „spolu-pořáda-
jící“ agentury Media Production 
Nikoly Hoblové.
Letošním vítězem se stal Franti-
šek Slivoně. Místopředseda or-
ganizace Svazu důchodců pro 
Plzeň – Skvrňany, který se věnuje 
ruční výrobě nejrůznějších pří-
bytků pro zvířata v ZOO a také 
gruntovním knihám a genealo-
gii. Jak sám řekl, největší radost 
mu ale dělá výroba píšťalek pro 
děti. Do soutěže ho nominoval 
skvrňanský svaz důchodců a jeho 
předsedkyně Ludmila Vildová. 
„My jsme se společně s ostatními 
domluvili. On chce už definitivně
se svou činností končit, i když já 
tomu nevěřím. Pan Slivoně je do-
opravdy tak aktivní a tak strašně 
ochotný člověk. Ta ochota je u něj 

doopravdy úžasná. Co on třeba 
všechno vyrobil pro zoologickou 
zahradu. To je človíček, který si 
zaslouží být odměněný,“ usmívala 
se při vyhlašování paní Vildová. 
Na druhém místě se umístila 
paní Miroslava Lešová za svo-
jí aktivní činnost ve Svazu dů-
chodců pro Plzeň – střed, a to 
zejména při organizaci zájezdů, 
výletů a exkurzí. Třetí místo 
obsadil Ing. František Štochl, 
který působí dlouhá léta v tělo-
výchově – plavání.   
Stejně jako minulý rok byla 
i letos udělena „Cena poroty“, kte-
rou osobně předal Vilém Dubnič-
ka paní Bohuslavě Cibulkové.
Vyhlášení zpestřilo vystoupení 
pěveckého sboru dětského do-
mova Domino a harmonikář Jo-
sef Míka, který se při vyhlašová-
ní ankety v loňském roce umístil 
na druhém místě. Nechyběl ani 
raut a pro všechny nominované 
dárky a květiny. Akci moderoval 
Zdeněk Hůrka. 
Rozhovor se Seniorem roku pro 
rok 2012 čtěte na straně 10. Fran-
tišek Slivoně prozradil vše o svých 
koníčcích, kam až došel s rodopi-
sem své rodiny a co ho baví na 
gruntovních knihách.

Senioři opět tancovali v Pekle
Oblíbená taneční událost pro 
seniory proběhla opět letos na 
podzim. Podzimní taneční vínek 
má v obvodu dlouholetou tradici. 
Městský obvod Plzeň 3 jej pořá-
dá už přes dvě desetiletí a zájem 
o něj je stále velký. Tentokrát se se-
nioři sešli v kulturním domě Peklo 
7. listopadu. Zpestřením akce byla 
návštěva plzeňského tanečního 
mistra Evžena Krejčíka. Podvečer 
zahájil místostarosta MO Plzeň 3 
Radislav Neubauer.

Nejstarší
obyvatelka
obvodu

Titul Senior roku 2012 získal šestasedmdesátiletý František Slivoně 
(uprostřed). Druhé místo obsadila paní Miroslava Lešová za aktivní or-
ganizaci zájezdů pro seniory. Na třetím místě se umístil Ing. František 
Štochl za svoji dlouholetou činnost v tělovýchově. 
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Volba prezidenta byla vyhlášena na den 11. a 12. ledna 2013.
 
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň v druhý den 
volby dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit 
i občan, který alespoň v druhý den konání druhého kola volby dosáhl 
věku 18 let. Překážkou v právu volit je zákonem stanovené omezení 
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo zbavení způsobi-
losti k právním úkonům.
Voliči jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů úřadu, v jehož správním 
obvodu mají trvalý pobyt – tj. Úřadu městského obvodu Plzeň 3.
Volba prezidenta umožňuje volit i při dlouhodobém pobytu v nemocni-
ci, v zařízení sociálních služeb, ve výkonu vazby, zabezpečovací detence 
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

 V případě, že lze předpokládat, že bude volič dlouhodobě v nemocnici 
nebo v obdobném ústavu a zařízení a bude tam i v době volby prezidenta 
České republiky v roce 2013, osoba stojící v čele tohoto zařízení by měla 
voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů, na 
základě kterého by potom mohl uplatnit své volební právo. 
Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou 
se za voličem dostaví členové okrskové volební komise ustanovené 
v územním obvodu příslušného zařízení. Hlasovací lístky i úřední obálku 
mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. 
Na základě ustanovení § 32 zákona o volbě prezidenta republiky zapíše 
do zvláštního seznamu tyto voliče obecní úřad. Údaje o voličích, kteří 
potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu 
voličů, předá osoba stojící v čele příslušného zařízení Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3 nejpozději 4 dny před začátkem hlasování (tj. 7. ledna 
2013 do 14.00 hodin; v případě druhého kola volby 21. ledna 2013).

 V případě krátkodobého pobytu nebo v případě, že volič neví, kde se 
přesně ve dny volby prezidenta bude nacházet (např. předpokládaná hos-
pitalizace), se jeví jako nejvhodnější požádat o vydání voličského prů-
kazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území 
České republiky. 
Žádost se podává u ÚMO Plzeň 3 buď v listinné podobě opatřené úředně 
ověřeným podpisem, v elektronické podobě opatřené uznávaným elektro-
nickým podpisem či prostřednictvím datové schránky. Žádost je nutno 
doručit nejpozději do 4. 1. 2013 (v případě konání druhého kola do 18. 1. 
2013). Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu 
trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; zda si volič vy-
zvedne průkaz osobně nebo si přeje jeho zaslání na uvedenou adresu.
O vydání voličského průkazu je možno také požádat osobně na ÚMO 
Plzeň 3, a  to do 9. 1. 2013 do 16:00 hodin (v případě konání druhého kola 
do 23. 1. 2013 do 16:00 hodin).
Voličský průkaz pro první i druhé kolo vydá ÚMO Plzeň 3 nejdříve dne 
27. 12. 2012.
Informaci o době a místě konání volby prezidenta zveřejní starosta na 
úřední desce ÚMO Plzeň 3 nejpozději 27. prosince 2012.
Volič hlasuje osobně, po příchodu do volební místnosti prokáže svou 
totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplo-
matickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkaze anebo 
platným občanským průkazem). Volič hlasující s voličským průkazem je 
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství odevzdat voličský 
průkaz okrskové volební komisi.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat ÚMO 
Plzeň 3 a ve dny voleb i okrskovou volební komisi o umožnění hlasovat 
mimo volební místnost – pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla volební komise zřízena. Komise pak vyšle k voliči své dva členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

VOLBA
PREZIDENTA
REPUBLIKY
- informace pro voliče

Občany Městského obvodu Plzeň 3 nadále čekají 
dopravní omezení spojená s pracemi v rámci 
akce „Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK“, 
jež provádí společnost Skanska a.s. Dopravní 
omezení potrvají až do konce roku 2012. 
Jedná se především o tyto komunikace - chodníky 
Anglické nábřeží a Denisovo nábřeží (v úseku od 
Pařížské ulice k mostu), Hálkova a Koperníkova, 
Borská (v úseku Klatovská třída - Němejcova), 
Purkyňova (podchod pro pěší), U Trati (před 
křižovatkou s Prokopovou ulicí), Prokopova (pod 
mostem), Vejprnická (pod mostem).

Plzeňany čekají na Borských polích dopravní 
omezení z důvodu budování okružní křižovatky 
včetně inženýrských sítí v rámci výstavby nového 
obchodního centra, jež provádí společnost 
LESING plus s.r.o. v termínu od 25. října 2012 
do 18. prosince 2012.
Stavba okružní křižovatky bude rozdělena do 6 fází, 
které řeší jednak provoz osobní dopravy, objízdné 
trasy a taktéž přístupy na parkoviště TESCO.
Provoz k OC TESCO od Folmavské k Podnikatelské 
ulici bude jednosměrný. Zpět se bude možno dostat 
po vyznačené objízdné trase.

UZAVÍRKY
A DOPRAVNÍ OMEZENÍ

POZOR NA DOPRAVNÍ OMEZENÍ 
NA BORSKÝCH POLÍCH
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AKČNÍ CENY
ZIMNÍCH PNEUMATIK!

BRIDGESTONE, CONTINENTAL, NOKIAN, PIRELLIDÁRKY K NÁKUPU!

NOVĚ OTEVŘENO!
PNEUSERVIS – Gerská 34 Plzeň

.FST, spol. s r o.

WWW.STOREX.CZGerská 1247/34, 323 00 Plzeň, tel. 373 322 013, e-mail: plzen@storex.cz

- prodej širokého portfolia pneumatik
- prodej ALU a plechových disků výrobce ALCAR včetně příslušenství
- uskladnění pneumatik
- seřízení geometrie podvozku
- čištění a plnění klimatizace
- výměna motorového oleje včetně filtru
- seřízení světel

KE KAŽDÉ ÚTRATĚ SLEVOVÁ POUKÁZKA

K SADĚ PNEUMATIK

BRIDGESTONE PALIVO

AŽ ZA 1400 KČ*

*více informací na provozovozovně
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František Slivoně ze Skvrňan 
získal titul Senior roku 2012. 
Vysloužil si ho nejen za svou čin-
nost ve Svazu důchodců Skvr-
ňany - věnuje se i proutěnému 
řemeslu, a do plzeňské ZOO 
dodal celou řadu příbytků pro 
zvířata. I když se celý život živil 
jako strojvedoucí, jeho láskou  
je historie, genealogie a grun-
tovní knihy. Kam až se dopát-
ral v rodopisu své rodiny a jaké 
měl pocity, když byl vyhlášený 
nejaktivnějším seniorem třetí-
ho plzeňského obvodu? Čtěte 
v rozhovoru.

Jak jste se cítil při vyhlášení, 
když jste slyšel své jméno?

No, to byla doslova pecka. Samo-
zřejmě, že jsem měl radost, ale 
hlavně to pro mě bylo velké pře-
kvapení. S ničím takovým jsem 
nepočítal.

Kdo Vás do ankety přihlásil? 

Přihlásila mě předsedkyně Svazu 
důchodců Skvrňany paní Vildo-
vá. Já tam dělám místopředsedu 
a před paní Vildovou jsem dělal 
předsedu. 

Prý se věnujete řemeslům? 

Ano, dělám řemesla, košíky a růz-
né pletené zboží. Ale teď už se 
více věnuju historii – rodopis, ge-
nealogie, gruntovní knihy. Něco 
sem tam proutěného ještě udělám, 
když mě to chytne. Ale dřív jsem 
to ukazoval, dokonce prodával. 
Když jsem šel do důchodu, tak 
jsem měl i živnostenský list. Po-
něvadž jsem vždy týden o Veli-
konocích prodával. To, co jsem za 
rok udělal, jsem za týden prodal. 
Živit bych se tím nechtěl. 

Co je vaše původní povolání?
 
Učil jsem se zámečníkem pro 
opravu lokomotiv a byli jsme ve-
deni jako strojvůdcovský dorost. 
Takže já jsem dělal celý život 
strojvedoucího. 

Vy si děláte svůj vlastní rodopis 
nebo i pro někoho? 

Dělám si jen svůj rodopis. Pro ni-
koho cizího to nedělám. 

A kam až jste se dostal? 

Až do roku 1585. Úplně náhodou 
jsem našel v Praze Dejvicích lis-
tinu. Jen jsem si tam listoval 
v těch zápisech z panství. Zápisy 
ale byly v latině a já latinu neu-
mím. Tak jsem tak listoval, potom 
jsem si to nechal okopírovat. Na-
šel jsem člověka, který umí latinu 
ve švabachu. Ten mi to přeložil 
a doložil mi vlastně prvního před-
ka, na kterém stavím můj rodopis. 
Je to Martin Slivoně ze Slivonic 
z roku 1585. 

To ale musíte strašně času 
strávit v archivech. Jak dlouho 
trvá postavit takový rodopis? 

Je to strašně času. To se nedá na 
hodiny počítat. To je na měsíce 
a roky. 

Kdy jste se začal věnovat 
genealogii?

Já jsem začal asi ve čtyřiceti le-
tech. Věnuji se i gruntovním kni-
hám. Mám vypracované asi tři 

vesnice, grunty a většinou tak tři 
generace. 

Gruntovní kniha je jakási 
pozemková kniha v minulosti?

Ano, to je taková stará pozemko-
vá kniha. Jsou tam vedený zápisy, 
jak si který hospodář vedl. Teď 
v prosinci budu mít při setkání 
důchodců zrovna ukázku. Proto-
že já chci letos takovou tu činnost 
navenek ukončit a chci se věnovat 
už jen historii rodu a nic víc. 

Jak vypadá Váš běžný den? 

Teď už je takový pohodový. Vstá-
vám dost dlouho, potom dopoled-
ne nějaká práce. Po obědě si s ma-
minou lehneme (smích), potom se 
vrátím k počítači a tak. 

Jste tedy takový moderní senior, 
používáte počítač, internet...?

Jo, počítač ano. Když jsem začal 
s historií, tak jsem musel jezdit 
po archivech. Do archivů se těž-
ko dostávalo, a když člověk ne-

vládl dost dobře švabachem, tak 
to bylo zkrátka těžké. Ale dneska 
si to najdete na internetu, nikam 
nemusím jezdit. Najezdil jsem se 
hodně. Jezdil jsem do Třeboně, 
poněvadž moji předkové žili na 
rozhraní Plzeňského a jihočeské-
ho kraje. Takže něco bylo tady 
v Plzni, něco v Třeboni. 

Vy nepocházíte z Plzně? 

Já jsem se narodil ve Strakoni-
cích. Do Plzně jsem se šel učit 
a už jsem tu zůstal.
 
Ve Skvrňanech? 

To je taky taková historka. Když 
jsem se učil, tak jsem bydlel na 
intru. Pak jsem šel na byt. Koupil 
jsem si kolo a tehdy jsem projížděl 
s kamarádama přes Skvrňany. To 
bylo v roce padesát jedna. Skvr-
ňany byly rozbombardovaný, tak 
jsem říkal, tak tady bych v životě 
nebydlel. Kluci, tady ne.  A uteklo 
asi půl roku a hledal jsem ubyto-
vání. A nakonec jsem se ubytoval 
u paní ve Skvrňanech, která mě 
vzala na byt za 300 korun. A já 
jsem tam nakonec zůstal dodnes.

Jak byste se popsal? 

Já jsem takový, který pořád s něčím 
bojuje. Ale jinak jsem stále strašně 
spokojený. Nerozčiluju se. I když se 
mi leccos nelíbí. Ale abych se roz-
čiloval, to ne. Já když něco, tak to 
chci dokázat. Jako jsem si sobě do-
kázal najít ty moje kořeny doložené 
latinským zápisem. Pro všechno 
musím mít doklady. 

Všechno tedy řešíte v klidu? 

Všechno v klidu, vždyť se zeptej-
te, koho chcete, jestli mě někdy 
viděl rozčileného (smích). 

ROZHOVOR

FRANTIŠEK
SLIVONĚ
Místopředseda organizace 
Svazu důchodců pro Plzeň 
– Skvrňany
Věnuje se genealogii, grun-
tovním knihám, řemeslům

Do ZOO dodal řadu pří-
bytků pro zvířátka

„Znám svého předka z roku 1585,“
říká milovník historie a nový Senior roku František Slivoně
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Někdy se mu nesprávně říká energetický štítek, ale správně se jmenuje Průkaz energetické náročnosti budovy. Není žádnou 
novinkou, termín se objevil již ve vyhlášce o hodnocení energetické náročnosti budov platné od 1.7.2007. Dosud se provádělo 
hodnocení budov pro všechny novostavby a starší ve větší míře rekonstruované budovy 
Poté, co Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto a odsouhlasila novelu zákona o hospodaření energií, se však soubor budov, 
které budou průkaz potřebovat, výrazně rozšiřuje. Zákon vstupuje v platnost již 1. ledna 2013. Proto je dobré se připravit.

1. Nové budovy (mimo stanovené výjimky). V jejich případě se průkaz vystavuje ve fázi projektu, který je ohodnocen z hlediska 
spotřeby energií. Nový dům se musí vejít do tříd A až C. Pokud plánovaná stavba dopadne hůře (třídy D až G), musí se změnit 
projekt, a to tak, aby se dům dostal do tříd A až C. Průkaz je součástí stavební dokumentace. 

2. Při větší úpravě již dokončené budovy. Větší se rozumí změna na více než 25 procentech celkové plochy obálky budovy nebo 
vlivu více než na 25 procent spotřeby energie. Je to tedy například celkové zateplení budovy.

Nechat zpracovat průkazy musí vždy ten, kdo staví, prodává nebo pronajímá, tj. majitel domu

Od 1. ledna 2013 Při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu. 
Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské 

policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2. 
Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou  větší než 1500 m2. 
Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. 
Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
OOd 1. ledna 2017 Stávající  bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2. 
Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2.

Chaty, chalupy a další objekty k rekreaci * stávající samostatně stojící obchody, školy, mateřské školy, jesle, továrny a další výrobní 
budovy včetně zemědělských, sportoviště včetně přilehlých objektů (například šatny u fotbalového hřiště).

Průkazy zpracovávají energetičtí specialisté. „To jsou lidé s oprávněním vydávat Průkaz energetické náročnosti budovy. Seznam 
odborníků je publikován na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu,“ 

V seznamu je aktuálně asi tisíc lidí, takže pokud budete průkaz po Novém roce potřebovat, neměli byste váhat.

CO TO JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ?CO TO JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ?

Někdy se mu nesprávně říká energetický štítek, ale správně se jmenuje Průkaz energetické náročnosti budovy. Není žádnou 
novinkou, termín se objevil již ve vyhlášce o hodnocení energetické náročnosti budov platné od 1.7.2007. Dosud se provádělo 
hodnocení budov pro všechny novostavby a starší ve větší míře rekonstruované budovy 
Poté, co Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto a odsouhlasila novelu zákona o hospodaření energií, se však soubor budov, 
které budou průkaz potřebovat, výrazně rozšiřuje. Zákon vstupuje v platnost již 1. ledna 2013. Proto je dobré se připravit.

CO TO JE PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ?

KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ MUSÍ MÍT ?KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ MUSÍ MÍT ?

1. Nové budovy (mimo stanovené výjimky). V jejich případě se průkaz vystavuje ve fázi projektu, který je ohodnocen z hlediska 
spotřeby energií. Nový dům se musí vejít do tříd A až C. Pokud plánovaná stavba dopadne hůře (třídy D až G), musí se změnit 
projekt, a to tak, aby se dům dostal do tříd A až C. Průkaz je součástí stavební dokumentace. 

2. Při větší úpravě již dokončené budovy. Větší se rozumí změna na více než 25 procentech celkové plochy obálky budovy nebo 
vlivu více než na 25 procent spotřeby energie. Je to tedy například celkové zateplení budovy.

Nechat zpracovat průkazy musí vždy ten, kdo staví, prodává nebo pronajímá, tj. majitel domu

KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ MUSÍ MÍT ?

KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ BUDOU MUSET MÍT ?KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ BUDOU MUSET MÍT ?

Od 1. ledna 2013 Při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu. 
Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské 

policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2. 
Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou  větší než 1500 m2. 
Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2. 
Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
O

KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ BUDOU MUSET MÍT ?

KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ NEBUDOU MUSET MÍT ?KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ NEBUDOU MUSET MÍT ?

Chaty, chalupy a další objekty k rekreaci * stávající samostatně stojící obchody, školy, mateřské školy, jesle, továrny a další výrobní 
budovy včetně zemědělských, sportoviště včetně přilehlých objektů (například šatny u fotbalového hřiště).

KTERÉ BUDOVY PRŮKAZ NEBUDOU MUSET MÍT ?

KDO PRŮKAZY ZPRACOVÁVÁ?KDO PRŮKAZY ZPRACOVÁVÁ?

Průkazy zpracovávají energetičtí specialisté. „To jsou lidé s oprávněním vydávat Průkaz energetické náročnosti budovy. Seznam 
odborníků je publikován na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu,“ 

V seznamu je aktuálně asi tisíc lidí, takže pokud budete průkaz po Novém roce potřebovat, neměli byste váhat.

KDO PRŮKAZY ZPRACOVÁVÁ?

SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
Správa bytových domů SVJ

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Energetický specialista
Ing. Martin Jandoš
Energetický specialista, 
Číslo oprávnění : 0139
e-mail: martin.jandos@plzenskesluzby.cz
tel.: 603 225 895

Hlavní sídlo
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
336 01 Blovice

tel.:
mob.:
infolinka:

377 499 421, 377 499 433
603 222 000
800 505 505

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domů, poměrová měřidla, rozúčtování tepla, rozúčtování vody,

non - stop havarijní dispečink
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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

Silvestr oslavíme v centru Plzně 

Také letos oslavíme příchod nového 
roku 2013 společně v centru Plzně. 
Jako každoročně, tak i letos, pro vás 
připravuje MO Plzeň 3 oslavu Sil-
vestra na náměstí Republiky v Plzni. 
Začátek silvestrovského večera pod 
širým nebem v centru západočeské 
metropole bude ve 21 hodin. České 

i světoznámé hity vás správně naladí 
na očekávanou půlnoc. Tu pravou sil-
vestrovskou atmosféru navodí zápa-
dočeská kapela Sifon. Společně pak 
odpočítáme poslední vteřiny roku 
2013 a vychutnáme si ohňostroj nad 
katedrálou sv. Bartoloměje. Těší se 
na vás představitelé MO Plzeň 3!

Písničky a skladby z Divadelního
léta vycházejí na CD
Divadelní léto pod plzeňským ne-
bem nezahálí ani v zimě. V roce 
jubilejního pátého ročníku pro své 
diváky připravilo bilanční CD pís-
ní a skladeb ze všech dosavadních 
ročníků s názvem 5 divadelních 
let. Diváci si tak mohou zavzpo-
mínat například na hudbu ze Sou-
boje nebo Smrt Karličky z Dona 
Juana, Píseň pro Chlestakova nebo 
Pošťákův příjezd z Revizora, pís-
ně Angely nebo Krále z inscenace 
Král jelenem, příjezdovou píseň 
přestrojené družiny Navarského 
krále Moskvané z Marné lásky 
snahy, Mamon je svatý či V novém 

chrámě z letošního titulu V nouzi 
poznáš přítele a mnoho jiných.
Autorem hudby k většině insce-
nací je plzeňský skladatel Petr 
Zeman, jen hudbu do Marné lásky 
snahy složil a dokonce i nazpíval 
sám režisér Michal Lang. Na CD 
uslyšíte všechny své oblíbené her-
ce, kteří písně zpívali i na jevištích 
Divadelního léta. 
CD 5 divadelních let je neprodej-
né. Je určeno pro věrné diváky, 
kteří je budou moci získat při 
různých akcích vyhlášených na 
webu nebo facebooku Divadel-
ního léta. 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, 
POHODU, ZDRAVÍ
A VŠE NEJLEPŠÍ
DO ROKU 2013
VÁM PŘEJÍ
starosta MO Plzeň 3
Jiří Strobach
místostarosta MO Plzeň 3
Radislav Neubauer
zaměstnanci
a zastupitelé 
ÚMO Plzeň 3 


