Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám nabídl další
číslo Doubraveckých listů, které Vás,
jak pevně doufám, opět obohatí o nové informace vztahující se k našemu
obvodu a městu Plzni.
Děkuji všem pozorným čtenářům,
všem přispěvatelům i všem, kteří zasílají své ohlasy, připomínky či názory
na uveřejněné články a komentáře,
protože jedině v diskusi je možné nalézt řešení leckdy i mnoha složitých
problémů.
I díky Doubraveckým listům si cením všech, kteří jsou ochotni diskutovat, vystoupit se svým názorem a řešit
věci, které je pálí tak, jak se sluší na
civilizované občany. Domnívám se, že
Doubravecké listy jsou další možností,
jak veřejně a otevřeně vést korektní
diskusi mezi všemi, kteří mají zájem
posouvat věci kupředu.
Jak už jsem psal v předešlých číslech, není vždy zcela v naší moci
ovlivnit určité věci, které se v rámci
obvodu dějí, i tak si myslím, že je dobré být o takovýchto věcech informován. Těm, kterým nejsou cizí nová informační média, mohou informace o
obvodu získávat i prostřednictvím internetové stránky městského obvodu
(http://umo4.plzen-city.cz) či města
Plzně. Takovouto věcí mám v konkrétním případě na mysli rekonstrukci
části ulic Zábělská - Masarykova u
konečné trolejbusu č. 16, která by dle
informací od investora stavby, kterým
je Kralovická SUS, měla být dokončena někdy na přelomu srpna a září letošního roku. Jsou však i věci, které
ovlivnit můžeme, jako je například
zvýšení počtu nádob na separovaný
odpad, což se nám v letošním roce podařilo.
Avšak nejen informacemi, diskusí a
prací živ je člověk, ale jak napovídá
příroda za oknem, je zde čas letních
dovolených a prázdnin, a proto mi dovolte, abych Vám touto cestou, všem
čtenářům Doubraveckých listů, popřál
co nejvíce nevšedních zážitků a prožitých letních radovánek.
Mgr. Hynek Brom
místostarosta

Rozvoj elektronických komunikací výzva pro místní vlády
„Máte vůbec představu, co chtějí národní výbory za věcné břemeno na
obecních pozemcích? Kolik stojí položení kabelu pod silnici na výpalném
pro nenažrané místní vlády?“ Takto
emotivně reagoval na můj dotaz jeden
diskutující na situaci v ČR ohledně zavádění či spíše nezavádění informačních technologií alternativními operátory prostřednictvím budování vlastních
sítí, které by byly nezávislé a skutečnými alternativami k zastaralému vedení bývalé Správy telekomunikací
(SPT). Co se v zahraničí poměrně
úspěšně děje na poli elektronických
komunikací, u nás spíše stojí. Podle
Českého statistického úřadu je
v Plzeňském kraji v kategorii domácností penetrace internetu žalostných 12
procent.

Při krátkém zkoumání problému vyjde
najevo, že obec může skutečně v této
věci více než nové ministerstvo informatiky, které se rok od roku zdá být
stále zbytečnějším. Navíc vláda pro tyto věci zvýšila DPH. Jak může město
nepřímo podpořit a podnítit nové operátory k činům? Například tím, že by

dočasně odbouralo či snížilo poplatek
za metr položeného kabelu pro širokopásmové datové komunikace o tři čtvrtiny. Kromě jiného si Plzeň v minulosti
především v této věci skutečně nasadila
laťku příliš vysoko. Svědčí o tom i
fakt, že dodnes není naše město plně
pokryto TKR a možná už ani nebude.

Jelikož se nacházíme již v 21. století,
pak je nejvyšší čas, aby se naše „městské vlády“ nad tím vážně zamyslely. V
dokumentu e-Europe+, jíž je ČR signatářem, se my i celá EU hlásíme k informační společnosti. Tu sem za nás,
obávám se, z Prahy nikdo vytvářet nepřijede, tím méně z Bruselu. Přitom jde
o cíl, který napříč politickým spektrem
snad nenarazí na odpor. Je však nutné
prolomit pasivitu.
Usnadnit byrokracii a snížit nekřesťanský poplatek je výzvou pro naše město,
jak zde podnítit rozvoj elektronických
komunikací, který patří stále k těm nejpomalejším v rámci českých statutárních měst.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Evropská unie – jsme tam
Česká republika vstoupila k prvnímu
květnu tohoto roku do Evropské unie
a s ní i naše městská část. Snad každý
běžný obyvatel tohoto státu si říká, co
nám to asi přinese. Bude EU znamenat více bytů? Bude EU znamenat
modernizaci? Cokoli, co nás napadne, že by naše město mělo mít,
usnadní nám EU toho dosáhnout?
Často slýcháme, jak v minulosti
vstup do EU vždy zapůsobil na nové
členy tak nějak blahodárně. Avšak
třeba v Rakousku tento pocit po vstupu neměli. Některým činitelům MO
Plzeň 4 jsme položili pár otázek.
Co pro vás znamená vstup Čechů do
Evropské unie?

Pavel Rödl, starosta: EU ovlivní
v budoucnu náš život prakticky ve
všem. Zatím snad trochu snazší cestování po Evropě, trochu větší vítr
v peněžence. Nepředpokládám, že by
se členství v EU v krátké době projevilo ještě něčím dalším. Jo, pro mne
ještě pokus donutit se oprášit dlouho
nepoužívanou angličtinu. Také některé tradiční české lahůdky budu kupovat pod jiným názvem. Bude mi chvíli
trvat, než se zorientuji. Jak že se to
mají nově jmenovat Olomoucké syrečky? Také už si nebudu dávat v restauraci moje zamilované výpečky. Ty
„rychlokvašky“, co budou muset v
restauracích vařit teď, to mi nic neříká. Co je ale velice pozitivní, pivo
nám zůstane.

Hynek Brom, místostarosta: Znamenat bude příležitost k dalšímu rozvoji České republiky, ale zároveň i
vetší odpovědnost politků za svá rozhodnutí.
Miroslav Němec, vedoucí MAJ:
Bude se lépe cestovat jak v Evropě,
tak do světa, kde budeme již bráni
jako příslušníci EU. Možnost studovat či pracovat v zemích EU já již asi
nevyužiji, ale moje děti možná ano.
Co bude znamenat vstup do EU pro
vaši práci?
Pavel Rödl, starosta: Určité, nevelké změny budou. Budu se muset naučit počítat s DPH, dosud obec plátcem nebyla, budeme se muset smířit
s omezením výdajů do investic a úklidů o cca 14%. Zpomalí se nám výbě-

rová řízení. Jinak neočekávám další
okamžité dopady.
Hynek Brom, místostarosta: Více
administrativy, studium unijních
předpisů a administrativních postupů, které fungují v rámci Evropské
unie.
Miroslav Němec, vedoucí MAJ:
Budeme muset pracovat nejen podle
našich zákonů, ale možná i podle
předpisů a směrnic EU, což naši práci nezjednoduší. Vím, že bude potřeba znát i nějaký úřední jazyk EU.
Přestože umím dobře německy, začal
jsem se učit i angličtinu.
Jak myslíte, že se členství v EU projeví na životě v Doubravce?
Pavel Rödl, starosta: Tak to nemám
představu. Opravdu ne. To nezávisí

STA se možná nevyplatí rušit
Monopolistické chování kabelových televizí znepokojuje nejednu obec. Soustavné zdražování, které tuto službu doprovází a které je každým rokem co do
procentuálního vyjádření dokonce citelnější než zdražování neoblíbeného Telecomu, přivádí zastupitele různých obcí
k určitým formám obrany.
Se skutečnou zvůlí kabelové televize se
rozhodli bojovat například ve Svitavách
v Pardubickém kraji. „Chceme občany
chránit, takové vazalství se nám zdá nemravné," řekl zdejší starosta pro pardubické vydání deníku MF Dnes. Dodejme,
že operátor kabelové televize se skutečně
může k zákazníkům chovat monopolisticky přesně tak, jak to bývá
v ekonomických učebnicích popisováno,
protože v jedné lokalitě není zřízeno více
televizních rozvodů a tudíž taková firma
nabývá postavení tzv. přirozeného monopolu, srovnatelného s plynárnami,
elektrárnami, vodárnami apod. Svitavští
tedy budou obnovovat na svých sídlištích
společné televizní antény (STA), aby bylo naplněno zákonné právo obyvatel na
příjem volně šířeného televizního a rozhlasového signálu a zároveň tím netrpěl
vzhled města, protože různá individuální
zařízení za okny „udělej si sám“ charakteristická pro sídliště před rokem 1989 již
dnes nemají lidé zapotřebí instalovat, mají-li v domě funkční STA. Představitelé
kabelových televizí však obnovy STA
považují za krok zpět. S tím ale nelze
souhlasit.
Pro zavádění digitální terestrické televize
(DVB-T), které s sebou přinese více ce-

loplošných kanálů a možnosti pro skutečné regionální vysilatele, neboť současný problém s nedostatkem frekvencí
bude technologicky lépe vyřešen, mohou
svoji pozitivní roli sehrát právě STA-čka.
Ne každý si v první fázi bude moci dovolit vyměnit svoji domácí analogovou výbavu za digitální. Lze to však technicky
vyřešit za použití STA, kde na vstupu
bude signál digitální, na výstupu díky
převodníku signálu bude do domácností
proudit již signál klasický (analogový).
Ovoce digitálního vysílání se tímto způsobem může zpřístupnit každému
v domě, aniž by domácnostem vznikaly
nové náklady spojené s pořízením digitálního přijímače (a to nehovoříme o tom,
že mnozí mají doma více než jeden televizor), jehož cena v řádech desítek tisíc
z něj stále dělá poměrně drahou hračku.
Naopak set-top boxy, malé krabičky, které pracují jako individuální převodníky
signálu a přidávají se ke stávajícím analogovým televizorům, jsou dnes k mání i
hlouběji pod deset tisíc korun.
Město žádný obranný krok neplánuje,
vzhledem k jeho štědré podpoře nejsledovanějšího a nejkvalitnějšího kabelového informačního kanálu v Čechách. Koncepce digitálního televizního vysílání je
již odsouhlasena vládou a měla by se
spustit podle dosavadních informací z
Ministerstva informatiky koncem tohoto
roku.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

jen na EU, ale také na Vás všech, jak
se s touto novou skutečností vyrovnáte. Plzeň byla vždy konzervativní
město. Asi by nebylo dobře, abychom
kvůli EU měnili své zvyky.
Hynek Brom, místostarosta: Dopad
členství ČR se v Doubravce dle mého
názoru projeví stejně jako jinde
v České republice. Už dnes můžeme
sledovat pohyb cen určitých druhů
zboží.
Miroslav Němec, vedoucí MAJ:
Pokud by město Plzeň získalo nějaké
prostředky např. ze strukturálních
fondů, týkající se investic v našem
MO, mohlo by se to projevit, jinak
myslím, že nijak podstatně ne.

(PN/ÚMO)

Plzeňská karta
Od května tohoto roku se zavádí do
praxe projekt Plzeňské karty. Karty,
která si klade za cíl nejen zjednodušit
platby za MHD jakož i sloučit účtování
jízdného v obou zónách IDP, kde tato
technologie v sobě skrývá takřka neomezené možnosti. Zejména dlouholeté
volání po přestupném tarifu by mělo
být vyslyšeno. Karta má v sobě integrovat možnosti využívání služeb
v oblasti kultury, sportu, do budoucna
i styku s úřady.
Sběrná a výdejní místa Plzeňské karty
najdete na řadě míst ve městě. Na informacích v přízemí doubravecké radnice se jedno z nich nachází, bude pro
vás k dispozici v úředních dnech až do
31. října tohoto roku. Zde si můžete
vyzvednout potřebné dokumenty, žádanku na čipovou kartu, obdržíte zde
také potřebné zákaznické informace
(např. pro studenty a učně o slevách).
Ve sběrném a výdejním místě vše
správně vyplněné odevzdáte a svoji
kartu si vyzvednete. Nezapomeňte, že
do 31. října 2004 dostanete kartu
zdarma. Po tomto datu se již bude
účtovat aktivační poplatek.
Prodejní místa Dopravního podniku
budou sloužit k dobití karty. Ve vybraných kulturních zařízeních města Plzně
budete moci použít svoji kartu
k zakoupení předplatného či rezervace.
Další informace, informace o nových
službách získáte na infolince 378 035
959 a na www.plzenskakarta.cz.
(red.)

Centrální zásobování teplem v Plzni slaví úspěchy
Plzeň se řadí k městům s nejrozvinutějším systémem centrálního zásobování v rámci České republiky. Touto
cestou získává teplo a teplou vodu
nejen řada podniků a institucí, ale
především 40 tisíc plzeňských domácností - celkem 127 tisíc plzeňských občanů. Plzeňské teplárenství
bývá oceňováno nejen pro dobré
hospodářské výsledky, ale především
pro spolehlivost dodávek a jedny z
nejnižších cen tepla v celé ČR. V poslední době ale získává respekt také
díky novým nápadům, technickým
inovacím a uplatňování nejmodernějších technologií.
Plzeňská teplárenská, a.s., hlavní
plzeňský výrobce tepla, zvítězila v
soutěži Energetický projekt roku
2003, kterou vyhlásilo Ministerstvo

průmyslu a obchodu ČR se svým
"revolučním" projektem dodávky
chladu pro Plzeňský Prazdroj. Odborná komise ocenila především vysokou efektivitu využití prvotních
energetických zdrojů a mimořádnou
ohleduplnost tohoto způsobu získávání chladu vůči životnímu prostředí.
Plzeňská distribuce tepla,
a.s., zajišťuje, jak vyplývá už z jejího
názvu, především distribuci tepla a
teplé vody v Plzni. Celý systém dvou
stovek výměníkových stanic a dalších technických zařízení je za pomoci nejmodernějších informačních
technologií ovládán z jednoho místa Centrálního dispečinku. A právě tento projekt zvítězil v soutěži IT projekt roku 2003, vyhlášené Ministerstvem informatiky ČR. Předseda

hodnotitelské komise prof. Zdeněk
Molnár k tomu uvedl: "V minulosti
byl svět IT, svět odborníků na informační technologie, tak trochu uzavřeným kruhem. Ale jak informační
technologie prosakují do stále více
lidských činností, firemní systémy se
otevírají veřejnosti. Plzeňská distribuce tepla může být právě v tomto
příkladem, právě tuto její otevřenost
ocenila komise nejvíce." Do systému
řízení distribuce tepla v Plzni může
totiž prostřednictvím internetu nahlédnout každý občan a získat tak jakékoliv aktuální informace o jeho
chodu a parametrech. Stačí jen vyhledat adresu www.pdt.cz.
Jaroslav Hudec

Strukturální fondy? Nevyhovující Statut!
Teprve krátce je Česká republika členem Evropské unie a už vyplouvají
na povrch některé problémy spojené
s možností čerpání dotačních titulů ze
strukturálních fondů. Překážkami
nemusí být jen sítě bruselské byrokracie, ale mohou jimi být také nedostatky na naší straně. Zdá se, že jedním takovým nedostatkem je vadné či
spíše zastaralé nastavení plzeňského
městského Statutu. Věc, o které se ví,
ale nemluví se o ní, jak už to tak u
veřejného tajemství bývá.
„Všichni nebo nikdo,“ na takovou zásadu mající své kořeny ve způsobech
řízení z dob národních výborů narazí
každé plzeňské obvodní zastupitelstvo, začne-li uvažovat o tom, že by
vytvořilo projekt, na který by chtělo
žádat prostředky EU. Současný Statut
jako produkt devadesátých let v sobě
věrně odráží období charismatického
panství nad městem, nadstandardní
silné pozice právního odboru, koncentraci byrokracie obecně. Tyto skutečnosti přetvořily městský federalismus v tak silný centralismus, že se
skutečně z místních samospráv staly
spíše nezletilé děti. Bohužel se zdá,
že v současné době, byť jsme před
pár lety vkročili do nového tisíciletí,
stále není politická vůle na stávající
situaci něco měnit, ačkoli je jasné, že

jednou k reformě Statutu města bude
muset dojít.
Pro vytvoření profesionálního městského federalismu však není nutné
hledat inspiraci ve hvězdách, stačí jen
prostudovat statuty srovnatelných
měst a přidat jistou dávku manažerské logiky. Princip konkurujícího
rozhodování a paralelního působení,
pravomoc zřizovat právnické osoby,
možnost nabývání majetku i prostřednictvím městských obvodů, nad
kterým by také mohly obvody plně
vykonávat odpovědnost vlastníka, to
jsou tři základní věci, které by modernizace Statutu měla obsahovat.
Nic víc než to, co obsahují principy
Evropské charty samosprávy. Moderní nastavení působnosti a kompetencí by mělo odbourat zbytečné, naše vlastní komplikace na cestě ke
zmíněným zdrojům z EU ale nejen k
nim. Lze říci jednoznačně, že
v ideálním případě statutárního města
nezáleží na tom, která úroveň o co
usiluje, cílem je vždy maximalizovat
možnosti získat to, na co existuje potenciálně nárok. Vždyť některé analýzy varují, že Česká republika nebude s to využít ani 50 % objemu prostředků, které jsou pro ni ve strukturálních fondech vyčleněny.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

O centrální dispečink Plzeňské distribuce tepla se zajímal i hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann. Do
podrobností ho zasvěcuje technický
ředitel Ondřej Kolečko.

Redakční poznámky
Omlouváme se čtenářům za tiskovou
chybu. Minulé vydání Doubraveckých
listů bylo chybně očíslováno, nešlo o výtisk č. 40, nýbrž o vydání číslo 41.
Redakce uvítá jakékoliv vaše podněty,
nápady, připomínky i vaše příspěvky
k dění v našem městě. K tomuto účelu
byla zřízena i adresa elektronické pošty.
doubravecke.listy@centrum.cz
Zájemci o placenou inzerci mohou kontaktovat místostarostu (tel.: 378 036 616
nebo 378 036 603).

OBVOD RADÍ

Bytová problematika, nebytové prostory, pozemky
Bytovými otázkami, nebytovými
prostory a pozemky se na úřadu našeho městského obvodu zabývá majetkový odbor (MAJ). Chceme vás
informovat o tom, v jakých otázkách
se můžete na tento odbor obracet a
jak při podání žádosti postupovat.
Žádost o byt: je oprávněn podat občan, který je plnoletý bez ohledu na
svůj trvalý pobyt. Občan či manželé
mohou podat v našem městě žádost o
byt na kterémkoliv úřadu městského
obvodu, avšak pouze na jednom
z obvodů. Pouze žádost o ubytování
v azylovém domě nebo v domě pro
matku a dítě lze podat jen na příslušný
ÚMO podle místa svého trvalého pobytu. Podmínkou pro zaevidování a
vyřízení žádosti je odevzdat na ÚMO
řádně vyplněný a podepsaný tiskopis
„Žádost o byt“, jehož součástí je i tiskopis „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“. Formuláře je možno si
vyzvednout
a
vyplněné
podat
v úředních hodinách na našem úřadu.
V případě, že není žádost úplná, může
být po překontrolování úředníkem vrácena zpět žadateli pro upřesnění či doplnění. Zaevidované žádosti jsou vedeny v tzv. evidenci žadatelů o byty,
jsou podle předem stanovených kritérií obodovány a seřazeny dle pořadí.
Náš úřad v současné době eviduje cca
500 žádostí o byt, v loňském roce bylo
uspokojeno cca 30 žádostí. V letošním
roce bude probíhat prodej bytů, takže
v budoucnu bude možné pronajímat
byty pouze v lokalitách Jateční, Duchcovská či Sokolská, Polední (DPS),
tedy sociální byty a byty zvláštního určení.
Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy: je oprávněn podat nájemce
obecního bytu, se kterým byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou.
Spolu se žádostí předloží stávající nájemní smlouvu a potvrzení správce
domu o řádně placeném nájemném a
služeb spojených s užíváním bytu.
V případě, že bude vyzván k doplnění
své žádosti, učiní tak ve stanoveném
termínu. Žádost je nutné podat písemně. Součástí žádosti je vyplněný tiskopis „Souhlas se zveřejněním osobních
údajů“ – tiskopis lze vyzvednout na
ÚMO.

Žádost o souhlas s podnájmem
obecního bytu: musí podat nájemce
osobního bytu, který hodlá pronajatý
byt nebo jeho část přenechat do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o
podnájmu nebo bez časového určení
další osobě, aby získal písemný souhlas pronajímatele. Tiskopis „Žádost o
souhlas k pronájmu bytu – části bytu“,
jehož součástí je i „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“ lze vyzvednout
a vyplněný podat v úředních hodinách
na ÚMO. Pokud pronajímatel nevyhoví žádosti a nájemce bez souhlasu podnajme obecní byt nebo jeho část, může
pronajímatel vypovědět nájem bytu
s přivolením soudu.
Žádost o přechod nájmu bytu: může
podat občan, který užívá obecní byt a
splňuje podmínky § 706 až § 708 občanského zákoníku. Tiskopis „Oznámení o přechodu nájmu bytu“, jehož
součástí je i tiskopis „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“ lze vyzvednout a řádně vyplněný podat
v úředních hodinách na ÚMO. Podmínkou pro vyřízení žádosti je splnění
všech zákonných podmínek. Pokud
ÚMO vydá záporné stanovisko, může
občan podat návrh k příslušnému soudu, aby rozhodl, že je nájemcem uvedeného bytu. Potvrzení soudu o podání
návrhu musí předložit ÚMO do 15 dnů
po obdržení zamítavého stanoviska.
Pokud tak neučiní, bude podán návrh
na zahájení řízení o vyklizení bytu.
Žádost o souhlas s výměnou bytu:
může podat nájemce obecního bytu.
Tiskopis „Dohoda o výměně bytu“, jehož součástí je i tiskopis „Souhlas se
zveřejněním osobních údajů“ je možné
si vyzvednout a řádně vyplněný podat
v úředních hodinách na ÚMO.
V případě, že se jedná o obecní byty
nacházející se v různých městských
obvodech, může si žadatel vybrat MO,
na který žádost podá. Podmínkou pro
vyřízení žádosti je souhlas pronajímatelů bytů. V případě nesouhlasu pronajímatele s výměnou bytů, může soud
na návrh nájemce svým rozhodnutím
nahradit projev vůle pronajímatele –
viz § 715 občanského zákoníku.
Žádost o změnu nájemní smlouvy:
podá nájemce v případě změny jména
či stavu a doloží např. oddací list,
úmrtní list, rozhodnutí soudu. Žadatel
předá písemnou žádost na ÚMO,

v žádosti uvede důvody, na základě
kterých žádá změnu a doloží příslušnými doklady. Součástí žádosti bude
tiskopis „Souhlas se zveřejněním
osobních údajů“.
Žádost o společný nájem bytu: společný nájem bytu může vzniknout ve
smyslu § 700, odst. 2 občanského zákoníku dohodou mezi dosavadním nájemcem, další osobou a pronajímatelem. Tuto žádost může podat nájemce
obecního bytu, a to písemně na ÚMO.
V žádosti uvede důvody, na základě
kterých žádá o společný nájem bytu.
Součástí žádosti je tiskopis „Souhlas se
zveřejněním osobních údajů“.
Žádost o sloučení bytů: jedná se o
sloučení např. sousedících bytů, zejména se jedná o byty administrativně
rozdělené. Žádost může podat nájemce
obecního bytu. Tiskopis „Žádost o
sloučení bytů“, jejíž součástí je tiskopis
„Souhlas se zveřejněním osobních údajů“ si lze vyzvednout a řádně vyplněný
podat v úředních hodinách na ÚMO.
Žádost o pronájem nebytových prostor: může podat občan, který chce
např. podnikat. Žádost lze podat písemně na ÚMO. Součástí žádosti je
tiskopis „Souhlas se zveřejněním
osobních údajů“. V současné době náš
městský obvod nemá volný žádný nebytový prostor. V letošním a příštím
roce dojde k prodeji nebytových prostor společně s byty, takže bude minimální šance pronájmu nebytových prostor.
Žádost o pronájem pozemku: jedná
se o pronájem pozemku nebo jeho části
zapsaného na LV č. l ve vlastnictví
města Plzně, nacházející se v našem
MO. Žádost může podat fyzická nebo
právnická osoba, která je oprávněna
takto jednat. Tiskopis „Žádost o uzavření smluvního vztahu – pronájmu
pozemku“, jehož součástí je tiskopis
„Souhlas se zveřejněním osobních údajů“ si lze vyzvednout a řádně vyplněný
podat v úředních hodinách na ÚMO.
K žádosti je nutné doložit identifikaci
pozemku (list vlastnictví, snímek
z katastrální mapy, případně zákres).
V žádosti je důležité uvést informace o
účelu využití pozemku.
(MAJ)

ZAMYŠLENÍ

Nové byty versus starousedlíci
Jistě je Vám povědomá „kauza“ týkající se možné výstavby nových bytových
domů v prostoru mezi ulicemi Rokycanská a Těšínská. Obvod dostal od
města „horkou bramboru“ v podobě
rozhodnutí, zda povolit či nepovolit.
V prvé řadě je třeba říci: Jen více takových „brambor“. Proč? No, konečně se
řadový občan dostane do konfrontace
s prací obvodního zastupitelstva. Teď
mohou zastupitelé korektně projevit
své názory a říci si své k problému,
který zatěžuje občany obvodu. Nemůžou teď alibisticky vysvětlovat těm,
kteří je do zastupitelstva zvolili, že tohle oni neovlivní, že za to může… (zde
se podle politické příslušnosti dosazuje
buďto vláda ČSSD nebo magistrát, kde
vládne ODS). Ano, střílím i do vlastních řad, ale rozumní kolegové se na
mě zlobit nebudou a Ti nerozumní…
Řekněme, že jejich názorům na svoji
osobu nepřikládám až tak velkou důležitost. Ale nazpět k vlastnímu problému. Jsem zastánce výstavby bytů či
rodinných domů. Myslím si, že každý
by měl mít možnost si za své poctivě
vydělané peníze pořídit střechu nad
hlavou. A když to bude „u nás“ na obvodě, tím lépe. Když pominu patriotickou touhu po „velkém obvodě“ má to i
poměrně velký ekonomický přínos pro
rozpočet, a tím nepřímo i pro každého
obyvatele obvodu. Navíc každý (nepočítám „dítka milionářů“) určitě řešil
problém, jak a kde bydlet. Tedy jednoznačné ano pro novou výstavbu.

Ale ne za každou cenu, a to je právě
výše zmíněná záležitost. Na to, aby
člověk slušně žil, potřebuje také kulturní prostředí, ve kterém bydlí. A ke
kultuře bydlení, mimo řady ostatních
věcí, patří například také zeleň. Místo,
kde si jeho děti či vnoučata hrají nebo
kde je možné s přáteli sportovat nebo
jen klábosit na lavičce. To, co se pomalu a znovu vrací i mezi ty možná
neprávem vysmívané paneláky, jsou
sousedské vztahy. Maminky s dětmi na
pískovištích a jejich „výměna informací“, sousedský „fotbálek“, povídání při
venčení Vašeho štěkajícího kamaráda.
A většina takových setkání se neuskutečňuje za dveřmi vašich bytů či
domků. Právě v té zeleni, či na hřišti
nebo u pískoviště. Nedostatek podobných ploch pak většinou automaticky vede k narušení těchto sociálně
prospěšných vztahů. Přes panelákové
okno se mnoho vztahů nenaváže tedy, když zrovna nejste specialista
v nějakém druhu vizuální komunikace (praporková abeceda, blikání baterkou či kouřové signály). Další věc,
která je velmi diskutabilní a též patří,
ať chceme či nechceme, ke kultuře
moderního bydlení, jsou parkovací
místa pro naše „přibližovadla“.
V případě horského kola je problém
ještě poměrně snadno řešitelný, ale
tahejte si Felícii do sklepa či do bytu
(myslím tím Felícii čtyřkolovou na
benzín, ne sousedovu dceru). Takže

zaparkujeme někde u domu, nejlépe
tak, abychom mohli alespoň letmo
koutkem oka kontrolovat, zda někdo
právě u našeho auta nezměnil majitele. Jenže tuto touhu mají všichni…
A protože se snažím udělat si na věci
vlastní názor, byl jsem se ve zmíněné
lokalitě podívat. Parkoviště jsou již teď
přeplněná, a to i bez aut nájemníků,
kteří se zanedlouho nastěhují do již rozestavěného domu. Hřiště s obnovenými prolézačkami obsypané dětmi,
copaté školačky, které skákaly panáka
právě v místě uvažované výstavby.
Stavba dalších domů by přinesla – a
teď prezentuji svůj osobní názor v převažující míře spíše negativa. Ano,
určitě nesmíme rezignovat ze záměru nové výstavby, ale musíme společně
hledat lokality, které nebudou konfliktní. Nedělám si iluze, že se najde
místo, které bude výhodné pro stavitele, stávající usedlíky a zároveň nevznikne problém s inženýrskými sítěmi. Vždy se najde něco. Ale je nutné
rozlišovat výkřiky egoistického sobce,
který v okolí své „haciendy“ nechce
žádné „přivandrovalce“, od rozumných
námitek jako v tomto případě. Vše je o
těch příslovečných lékařských vahách.
A proto mohu slíbit, že za stávajících
podmínek stavbu v lokalitě mezi Těšínskou a Rokycanskou nepodpořím.
Bc. Michal Chalupný
zastupitel ČSSD

Koncerty plzeňské Konzervatoře
Neděle 20. června v 17.00 hodin.
Kostel Všech svatých. Podvečer s akordeonem.
Na programu:
D. Scarlatti, J. S. Bach, V. Lübeck, J. Feld, P. Fiala a E. Douša

Středa 23. června v 18.00 hodin. Pravoslavný kostel sv. Anny,
Bezručova ul. Koncert kvarteta zobcových fléten ze třídy prof.
J. Sukupové. Na programu:
G. M. Trabaci, A. Cabezón, J. S. Bach, G. Ph. Telemann, A.
Davis

Neděle 20. června v 18.00 hodin. Meditační zahrada Plzeň –
Doudlevce (v případě nepřízně počasí v kapli). Ukázky z opery
A. Dvořáka Rusalka v podání posluchačů konzervatoře pod vedením prof. Lilky Ročákové

Úterý 29. června v 16.30 hodin. Výstavní síň Masné krámy.
Poetický podvečer s hudbou.
Účinkují: J. Hlobil – recitace, K. Nedorostová – klavír, P. Kamenická – zpěv a I. Balková – violoncello. Na programu poezie J. Seiferta, J. Skácela a J. Ortena a skladby F. Chopina, A.
Dvořáka, L. Janáčka a B. Martinů

Pondělí 21. června v 19.30 hodin. Velký sál Peklo. Koncert
Symfonického orchestru Konzervatoře s předáváním maturitních vysvědčení a absolventských diplomů. Dirigent: Jiří
Štrunc, sólisté: J. Gröger – trombon, J. Bulka – klarinet,
A. Stavělová – flétna, M. Bartoš – zpěv a B. Kolářová – housle.
Na programu: L. Gröndahl, A. Copland, C. Reinecke, G. Donizetti a J. Sibelius

Středa 30. června v 16.30 hodin. Výstavní síň Masné krámy.
Pěvecký koncert pro potěšení.
Účinkují studentky konzervatoře L. E. Antošová a J. Müllerová
– zpěv a
L. Pešková – klavír. Na programu: J. Haydn, A. Dvořák a B.
Martinů
(red.)

Doubravečtí ILL Fish zvítězili na Múze Výzva ze SŠZK
6. 5. 2004 se konalo v „Divadle pod
lampou“ finále letošního ročníku
„Múza“, kterého se zúčastnilo celkem
šest mladých kapel. Všichni postoupili ze semifinálových kol,
která probíhala
od února, a kde
vládla už od
začátku různorodost
stylů.
Ve finále se
tak setkaly kapely
poprockové, alternativní styl a hard core. Vítězství si
ale nakonec vybojovala formace ILL
Fish propagující rockovou hudbu.
Kapela musela během 20 minut svojí
vlastní tvorbou oslovit šest odborných porotců. Čtyřčlenná skupina
ILL Fish již druhým rokem zkouší

v újezdské restauraci U Šebestů. Sestavu ILL Fish tvoří kytarista Michal
Václavík, baskytarista Honza Václavík, bubeník a vokalista Tomáš Mouřenec a zpěvák
Matěj Siegl.
Vítězství zajistilo kapele možnost
natočení
několika písní
v plzeňském nahrávacím studiu
AVIK.
V létě
ILL Fish můžeme mimo jiné
vidět 9. července v Třemošné na festivalu Třemfest, nebo 26. srpna na
nádvoří Plzeňského Prazdroje. O dalších akcích se dozvíte na webových
stránkách www.illfish.zde.cz.
Lukáš Kielberger

Doubravka na síti sítí

http://umo4.plzen-city.cz
…nové internetové stránky městského obvodu Plzeň 4

V městském obvodu Plzeň 4-Doubravka působí různé nestátní neziskové organizace (NNO). Svá poslání
naplňují například v oblasti sociální,
školské, sportovní, životního prostředí a v jiných oblastech. Vzhledem
k tomu, že nemáme dostatečný přehled o jejich existenci a činnosti, obracíme se na jejich představitele
s výzvou, aby se „přihlásili“ na
ÚMO Plzeň 4 paní Zvěřinové
s krátkou informací. (Název, poslání
a činnost, statutární zástupce a kontakt). Přehled existence a činnosti
NNO může být užitečný pro ty, kteří
hledají nebo nabízejí pomoc v oblastech, ve kterých NNO působí, a žádají-li některé NNO na ÚMO 4 o finanční dotaci na podporu své činnosti, je pro komise, které ji doporučují RMO nebo ZMO často obtížné
zaujmout stanovisko, jestliže činnost
žádající NNO dostatečně neznají.
Kontakt:
zverinova@umo4.plzen-city.cz,
telefon 378036661.
Karel Ženíšek
předseda SŠZK

Fond rozvoje bydlení

V informační kanceláři centrální plzeňské radnice na Nám. Republiky 1 mají
k vyzvednutí mnoho zajímavých materiálů pro turisty, občany i podnikatele.

Každoročně poskytuje FRB při MO
Plzeň 4 prostřednictvím speciální
výběrové komise a obvodního Zastupitelstva návratné finanční výpomoci
všem, kteří v termínu předloží své
záměry a splňují patřičné náležitosti.
Vzhledem k tomu, že v minulosti byl
zaznamenán nízký zájem o tyto zvýhodněné půjčky, rádi bychom touto
cestou informovali všechny vlastníky
domů, bytů, společenství vlastníků
jednotek atp., aby během letních
prázdnin očekávali další vypsání
termínu pro příjem projektů a žádostí
o půjčky z FRB. Pravděpodobně se
bude jednat opět o přelom srpna a
září, proto sledujte informace na obvodních vývěskách či úřední desce.
Dokumenty, informace a formuláře
k Fondu rozvoje bydlení jsou
k vyzvednutí na stavebním úřadě
v přízemí ÚMO Plzeň 4 nebo na detašovaném pracovišti ve Smrkové 18
u předsedkyně výběrové komise FRB
Šárky Hrabákové.
(red.)

VÝROČÍ: 95 let Sboru dobrovolných hasičů v Bukovci

Bukovec – původně malá obec u
Plzně – si v tomto měsíci připomíná
obdivuhodných 95 let aktivní činnosti
Sboru dobrovolných hasičů. Sbor byl
založen obecním zastupitelstvem dne
31. května 1909 (45 let po založení prvého sboru v Čechách ve Velvarech),
kdy byl přijat návrh starosty obce Vojtěcha Říhánka. O dva měsíce později –
31. července 1909 – je usnesením zastupitelů založení realizováno. Starosta
je po zásluze postaven do čela sboru,
velitelem je zvolen Josef Bartovský.
Sbor byl aktivní v kulturní oblasti již
v době Rakouska – Uherska. Byl vytvořen divadelní odbor, který již v r.
1910 v počtu 21 členů inscenuje Tylovu hru „Všechny naše kroky musí vésti
láska k národu a jeho štěstí.“ Sbor tedy
kromě ochrany osob a majetku přinášel
do Bukovce kulturu a obohacoval společenský život všech občanů obce. Nadějný rozběh přerušila první světová
válka, v níž padlo 17 členů sboru. Prvním veřejným počinem bylo proto po
válce postavení pomníku padlých na
Zemědělském náměstí, k němuž zanedlouho přibyl i Husův památník
s výhledem na řeku Berounku. Kulturní aktivita sboru byla vždy v popředí
zájmu občanů Bukovce. Byly to koncerty, kulturní večery, přednášky. Sbor
organizoval staročeské máje, lidové
zábavy a plesy. Pro divadelní odbor
bylo postaveno nové jeviště.
Při plnění prvotního úkolu – likvidace řady požárů, následků živelných pohrom a ochrana majetku – se členové
prokázali řadou zásahů. Pohotovost byla zajišťována pravidelnými cvičeními,
účastí na okrskových cvičeních a soutěžích, zakupováním hasičské techniky
a výstavbou hasičské zbrojnice. První
požáry byly likvidovány ručně, od r.
1924 motorovou stříkačkou, doplněnou
od r. 1938 strojem Ebert o výkonnosti
56 HP. Od r. 1936 probíhá i výcvik
žactva se speciální výstrojí a ruční žákovskou stříkačkou.
Během II. světové války přední členové sboru byli odveleni a práce sboru
tak byla omezena. Válečné události si
vyžádaly žňové hlídky, protileteckou
ochranu a pohotovost, byla obsluhována siréna a zajišťována pohotovost vozidla. Touto činností se členové zachránili před nuceným nasazením. Bukovecké družstvo tvořilo třetí rotu požární ochrany na Bílé Hoře. Třicetkrát
zasahovalo při likvidaci následků leteckých náletů, při zneškodňování mu-

nice a účastnilo se vyprošťování obyvatel.
Květnové osvobození přineslo nové
naděje. Starosta sboru Vojtěch Štembera organizuje strážní službu, přebírá
zpět výzbroj a obnovuje činnost.
Úspěšné zásahy při požárech umožnila
auta Tatra a Opel–Blitz. V tu dobu se,
i přes nepochopení města, podaří prosadit výstavbu nové požární zbrojnice.
Vedením stavby je pověřen Václav
Čechura, pozdější předseda sboru. Za
vydatné pomoci Vojtěcha Štembery a
Jana Trnky byly v letech 1955–57 organizovány pravidelné stavební brigády. Ke dni otevření 28. 10. 1957 bylo
bezplatně odpracováno 12 309 hodin.
Jsou organizována pravidelná školení,
výcviku CO. Konají se preventivní
prohlídky, dobře se rozvijí spolupráce
s místním JZD. Vítězství ve sběru železného šrotu znamenalo, že byl mimořádně do bukoveckého zemědělského
družstva dodán nový traktor.
Pravidelný výcvik a činnost vrcholí
v osmdesátých letech, kdy členská základna má 75 mužů, 31 žen, 9 dorostenců a 30 žáků. Předseda V. Čechura
s velitelem J. Žákem zařizují výcvik
dvou družstev mužů a žáků, jednoho
družstva žen a dorostenců.
Od roku 1984 je předsedou zvolen
Josef Komárek. Aktivně organizuje
tradiční kulturní společenské akce,
včetně maškarních a country plesů,
stavbu májky, zájezdy do Prahy i slovenských Kopčan, úpravy klubovny ,
sběr železného šrotu, oslavy 1. máje i
MDŽ. Velitelem se roku 1986 stává
Josef Šedivec. Stará se o výcvik družstva na hasičské zásahy i soutěže, prevenci a školení členů družstva, soutěže
v orientačním běhu, opravy a údržbu
vozidel sboru / Avie, IFA, Š1203 /, o
spolupráci se Svazarmem a pravidelné
čištění koupaliště. Výbor sboru nezapomíná na osobní výročí a rodinné
události zasloužilých členů sboru, pomáhá v modernizaci zbrojnice / vodovod, kanalizace /, organizuje brigády
v místním JZD i v lese, organizuje
přednášky o historii a přírodě Bukovce,
navrhuje vyznamenávání členů. Dětské
družstvo se úspěšně účastní soutěže
Plameny, připravuje kulturní vložky na
členské schůze. Pro mládež jsou pravidelně pořádány dětské plesy a mikulášské nadílky.
Sbor se od roku 1989 dostává
k obchodní činnosti – provozuje místní
restauraci v Bukovci „U Soptíka“. To

má zlepšit finanční situaci i zjednodušit schůzovou a společenskou činnost.
Změna politického klimatu přináší i
novou organizační strukturu. Název
ČSPO se mění na Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Starostou je
znovu potvrzen Josef Komárek, který
tuto náročnou funkci s malou přestávkou vykonává do dnešních dnů. Je iniciativní při organizaci oprav restaurace, vybavení nábytkem i inventářem,
plynofikaci objektů, při organizaci výročních oslav sboru a hasičských soutěžích. Přesto, že počet členů poklesl
na 54 a přestala pracovat dětská družstva, účastnilo se oslav 90. výročí sboru 11 družstev. Velitelem byl zvolen
Jaroslav Matoušek. Kromě vedení zásahového družstva absolvoval několik
školení a výcvik v plynové komoře.
Stará se zodpovědně o inventář sboru,
opravy vozidel, zejména stříkačky PP
12. Náročné bylo pro zásahové družstvo především obětavé nasazení při
povodních v Plzni v srpnu 2002, kde
jednotka pracovala v nejvíce ohrožené
části Plzně – na Roudné. Tato pomoc
byla vysoce hodnocena jak při výroční
členské schůzi, tak vedením Úřadu
městského obvodu Plzeň 4 i plzeňským
magistrátem. Ocenění bylo předáno
v divadle J.K. Tyla v r. 2003.
V současné době se postupně opět
zvyšuje aktivita sboru, připravuje se
obnovení činnosti dětského družstva.
Nároky na členy rostou a není tolik
volného času při jejich plném pracovním vytížení a starostech o rodiny.
Mnoho členů je již v důchodovém věku a ze zdravotních důvodů nemohou
pracovat jako dříve. Výbor má zájem,
aby tradice, které se v uplynulých 95.
letech rozvinuly, převzaly mladší generace. K tomu jim přejeme hodně elánu
a dobré zdraví.
V květnu byla dokončena generální
oprava hasičské zbrojnice v Bukovci a
tím vytvořeny velmi dobré podmínky
pro úspěšnou činnost. Oslava 95. Výročí založení hasičského sboru
v Bukovci vyvrcholila 5. června 2004
soutěží přihlášených hasičských sborů
Plzeňska na hřišti Sokola Bukovec. Pro
veřejnost byla otevřena nově upravená
hasičská zbrojnice a zasloužilí členové
sboru slavnostně převzali vyznamenání. Součástí oslav byla i výstava historické a moderní hasičské techniky.
Výbor SDH v Bukovci

Rozumy Doubravečáka Karla Vrtala

Proč se u nás říká

Juchú! Tak nám zase uhodilo jaro! Bá- Masaryčku a na Hrádeckej červenobílá
ba byla jako vítr a že pojedeme na ná- mašle! Jo, to bude ten první máj! Houkupy, ať vidíme,jak
by! Vyfrézovaná silnám zdražili kvůli
nice! Tak to vototý únii! Teda jsem
čím, to víte, ta moje
vyhnal slepice ze
už pyskovala, a že to
stodoly, voprášil a
vobjedem. Zabočím
voblejskal
svoji
do Školní a chci to
zlatou škodověnku.
střihnout
doleva.
Pěkně si tam odBác! Jednosměrka!
počinula přes ziTak jedu vejš, chci
mu! Ty slepičí mrdoprava. Bác! Jedchy si tam udělaly
nosměrka! No motal
hnízdo. A kdyby
jsem se tam jako vítr
tam aspoň snášely! Mladý Karel Vrtal s rodinou – ozn. šipkou. v bedně a ještě jsme
Jó, bylo tam lecpotkali divnej trocos, ale žádný vejce! A bába že prej do lejbus bez klacků! Nakonec i bábě doPenny! Sepsala si seznam jak noha. šla šťáva a skončili jsme v Tesku!
Skočil jsem na počtu pro důchod a hu- To jsem zvědavej, jak dlouho se tam ty
rá!!!
trolejbusy bez klacků budou motat.
Ale ouha! Lidičky, já koukal fakt jako Snad do září???
zjara! Provalíme to padesátkou přes
(red.)

Minule jsme vzpomínali na historii ulice
Nad Týncem. Zhruba v její polovině
kolmo k ní sbíhá směrem k řece Úslavě
Lazaretní ulice. I její název má zajímavou historii.
Slovo lazaret je spřežkou slova Lazarus patron všech nakažlivě nemocných - a
Nazaret – posvátného místa. Ve středověku se začaly lazarety budovat za křížových výprav jako útulky pro malomocné. Lepra se totiž začala po Evropě
šířit právě v této době. Leprosárium zde
existovalo již v 15. století v době husitských obléhání, pravděpodobně i dříve.
Za třicetileté války a v 18. století lazaret
fungoval jako vojenské zařízení. Sloužil
jak léčebným, tak karanténním účelům.
Na začátku devatenáctého století fungoval zdejší lazaret jako vůbec první plzeňská nemocnice. Jeho původní poloha je
zakreslena na situačním plánu z roku
1821 v místech dnešního okraje kanalizační čistírny pod Doubravkou.
A ještě jedna zajímavost. Prameny dokládají, že většina evropských středověkých leprosárií byla zakládána pod patronací svatého Jiří, nejinak tomu bylo i
zde.

Z dopisů:
Pane starosto a místostarosto,
jsem obyvatelkou Letné, kde chcete postavit
40 bytů v prolukách. Nevím proč a z jakého
důvodu přecpáváte tuto část Letné lidmi a
auty a nám (myšleno starousedlíkům - pozn.
red.) berete i ten minimální prostor. Nejen,
že jste celá léta nezajistili parkoviště pro
parkování autobusů pro divadlo Alfa, kterých sem přijíždí 4 – 5 denně, ještě jste povolili výstavbu 32 bytů, které mají zajištěno
jen 16 garáží. Dále je ve Spolkové ulici zrekonstruován pětipodlažní dům, dosud ne plně obsazený a nyní, podle Vás, přibude
v místě dalších 40 bytů. Kde si myslíte, že
auta budou parkovat?
Dnes jsou ulice Spolková, Partyzánská,
Dítětova přecpány auty. Jedno malé místní

parkoviště pro 20 osobních aut je stále
trvale obsazené. Auta parkují pro nedostatek parkovacích míst na chodníku. Myslíte si, že v těchto nových by-

tech budou lidé bydlet bez
aut? My všichni v ulicích
máme minimální prostor,
vidíme si pomalu i do talíře.
Byl jste se vůbec někdy
podívat k nám do ulic na Letné, když tak
jednoduše rozhodujete o našem životním
prostředí? Proč si páni investoři nevybrali
například prostor po bývalé teplárně? Protestuji, a jistě nebudu sama, proti těmto stavbám.
Eva Vasilevová
(redakčně kráceno)

Odpověď: Vážená paní Vasilevová,
dovolte nám, mě a mému zástupci, abychom reagovali
na Vámi zaslaný podnět, který se týká možnosti zástavby proluky v Partyzánské ulici. Je pravdou, že
existuje záměr vybudovat nový obytný dům v dnes
existující proluce v Partyzánské ulici, která se nachází
pod obchodním domem BILLA ve Spolkové ulici. Tento prostor byl, spolu s dalšími na celém území Plzně,
vytipován pro případnou zástavbu již v roce 1997
Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Společně
jsme si vědomi, že výstavba nových bytových domů
v již existující zástavbě je problematická. Nejde vždy
pouze o parkovací místa, ale i další místní specifika,
která mohou být novou stavbou změněna. Abychom
předešli neuváženým krokům a případnému nesouhlasu občanů žijící v dané lokalitě se stavbou nových
domů, dohodli jsme se odpovědnými orgány města
Plzně, že na zástavbu již dříve vytipovaných proluk,
které v rámci Městského obvodu Plzeň 4 existují, připravíme výběrové řízení, které mimo obvyklé podmín-

PaedDr. Vladimíra Kroupová

Všem seniorům
Blíží se doba prázdnin a
dovolených, proto Vám všem
přeji hezké prožití letních dnů.
Jsme rádi, že se naši senioři
zúčastnili akcí, které byly pro
ně připraveny a tím dokazují,
že se jim programy líbí a rádi
se baví.

ky bude reflektovat i místní
specifika.
Výsledky
vlastního
výběrového řízení by mělo dále
definitivně posoudit Zastupitelstvo
Těším se v druhé polovině
MO Plzeň 4 a teprve po jeho
roku opět na naše setkání.
souhlasném vyjádření by celá věc
byla
předána
kompetentním Přeji Vám všem hezké
orgánům města k vyřízení. Naší prázdniny a pevné zdraví.
snahou není za každou cenu dané
Libuše Papežová
území zastavět, ale zjistit, zda na
Svaz důchodců
určitém místě může vniknout něco
Plzeň – Doubravka
nového. Co se týká parkování
v předmětné lokalitě, jsme si tohoto
problému vědomi a oba známe situaci velice dobře. Na jejím řešení
spolupracujeme již z výše uvedeným Útvarem koncepce a rozvoje města
Plzně, který pro nás zpracovává řešení tohoto problému. Stav
s parkováním by se také měl změnit v návaznosti na připravovanou rekonstrukci Partyzánské ulice.
Ing. Pavel Rödl
a
Mgr. Hynek Brom
starosta MO Plzeň 4
místostarosta MO Plzeň 4

Obvodní knihovna o prázdninách Blahopřání jubilantovi
schránku, vyhledávat na internetu…
My vám ukážeme jak na to a ostatní již
bude na vás. Prozatím našima rukama
prošlo více než 20 seniorů. Někteří se
setkali s počítačem poprvé a dnes chodí
do knihovny surfovat po internetu.
Nezapomínáme ani na děti, které budou prázdniny trávit v Plzni. Každou
červencovou a srpnovou středu pro ně
bude od 10 do 12 hodin otevřený
„Prázdninový klub“, kde si budeme
číst, hrát nejrůznější hry, vytvářet ilustrace k oblíbeným knížkám…
Ještě jedna informace na závěr –
knihovna bude otevřena bez přestávky
celé léto, bude pouze zkrácena otevírací doba v pátek do 12:00.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice
z OK Doubravka.
OK Doubravka

Přijetí u starosty MO Plzeň 4, ing.
Pavla Rödla, se dostalo bývalému
sportovci a úspěšnému fotbalistovi
Jaroslavu Fichtlovi, který v březnu
oslavoval významné životní výročí
dovršení 80-ti let. Kromě blahopřání
k výročí mu starosta poděkoval za
vzornou reprezentaci plzeňské kopané v době jeho aktivní sportovní činnosti.
Jaroslav Fichtl uplatňoval svoje fotbalové umění v první lize nejprve
v armádním mužstvu ATK Praha a
pak celou řadu let ve Viktorii Plzeň.
Patřil mezi spolehlivé hráče a vynikal svojí obětavostí a vytrvalostí.
Přátelského přijetí byli přítomni i
členové výboru „STARÉ GARDY“
předseda Rudolf Hyrman, sekretář
Jiří Kobilinský a František Novotný.

Spolky dobrovolných hasičů soutěžily

Jiří Kobilinský
„STARÁ GARDA“

Doubravecké knihovnice nenechají své
čtenáře zahálet ani v létě.
Již 4 měsíce probíhá akce Moje kniha –
hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel
ČR. Zatím hlasovalo 55 tisíc lidí. I vy
máte šanci dát bod své nej knížce –
přijďte do knihovny vyplnit anketní lístek
nebo
hlasujte
přímo
na
www.mojekniha.cz. Vyhlášení ankety
proběhne v říjnu v Týdnu knihoven.
V březnu jsme začaly dělat seznamovací lekce v práci s počítačem a internetem. Oproti loňskému roku o ně byl
nebývalý zájem a trvá dosud. Proto
jsme se rozhodly v zaškolování pokračovat i v letním období. Lekce jsou individuální, trvají přibližně půl hodiny a
na termínu je potřeba se domluvit dopředu (tel.: 377 262 400). Postupně se
v nich můžete dozvědět jak psát na počítači, jak si založit svoji internetovou

V sobotu 15. května 2004 pořádal Sbor
dobrovolných hasičů Doubravka soutěž
v požárním útoku – III. ročník Memoriálu Antonína Trnky, bývalého velitele
sboru.
Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů
a 3 družstva žen, soutěžní družstva byla
z okresů Plzeň-město, sever, jih a
z okresu Rokycany. Soutěž probíhala
za slunečného počasí, déšť přišel až po
soutěži, ve sportovním areálu 14. ZŠ na
Zábělské ulici. Organizátoři děkují vedení 14. ZŠ za propůjčení sportovního
areálu. Soutěžní klání probíhalo dvoukolově, a proto bylo napínavé až do
samotného konce.
Po skončení soutěže a vyhlášení výsledků bylo toto pořadí:
Ženy: 1. místo –Radobyčice, 2. místo Doubravka, 3. místo – Skvrňany

Muži: 1. místo Hůrky, 2. místo – Mokrouše a 3. místo obsadilo domácí družstvo Doubravka A, druhé družstvo domácích Doubravka B skončilo na 4.
místě.
Dne 29. 5. 2004 proběhlo městské kolo
soutěže v požárním sportu, kde družstvo mužů z Doubravky vybojovalo 1.
místo a postoupilo tak na krajskou soutěž, která proběhne 21. 8. 2004
v Klatovech, kde bude bojovat o postup
na Mistrovství České republiky družstev sborů dobrovolných hasičů SH
ČMS v požárním sportu.
Předem jim přejeme mnoho sportovních úspěchů a děkujeme za důstojné
vystupování a reprezentaci nejen našeho obvodu Plzeň 4, ale celého města
Plzně.
Štěpánka Kanická
OVV

Kůrovec napadl borovice v Lobzích
Rezavé jehličí, spadaná kůra a drobné
díry v kmenech nemile překvapily obyvatele městské čtvrti Lobzy při procházkách zdejším parkem. Obávaný parazit
charakteristický spíše pro národní parky
si jako svoji kořist vybral borovice v Lobezském parku v Plzni. Na základě
oznámení místních občanů provedli odborníci z odboru životního prostředí
ÚMO Plzeň 4 a Správy veřejného statku
šetření, které přítomnost tohoto hmyzu
prokázalo. Napadené stromy budou muset být z parku odstraněny. „Označili
jsme k likvidaci 19 ks borovic vejmuto-

vek, které jsou uhynulé nebo hynoucí
vlivem napadení kůrovcem,“ řekl našim
novinám Petr Kuták ze SVSmP. Následně dodává, že ostatní jehličnany jsou
zdravé.
Lobezský park patří k nejstarším ve městě. Založen byl za 1. republiky v místech,
kde se dříve těžil pískovec. Oblíbený je
pro svůj reliéf a příjemné lesní prostředí.
V lokalitě se vyskytují některá divoká
zvířata jako jsou např. zajíci a bažanti.
(red.)

VINÁRNA LORETA
V PLZNI-ÚJEZDĚ
/roh Hraniční a Kyšické ul.
- 300 m nad PENNY
MARKETEM/
VÁM NABÍZÍ :

• příjemné posezení při svíčkách
• v letním období v provozu i
zahrádka
• velký výběr
minutkových jídel
• široký sortiment tuzemských
i zahraničních vín
• vše za příznivé ceny
ZAJISTÍME :

- svatební hostiny
- promoce
- oslavy různých jubileí
- rodinné oslavy apod.
PROVOZNÍ DOBA:

ÚT - ČT 16.00 – 23.00 hod.
PÁ - SO 17.00 – 01.00 hod.
NE - PO ZAVŘENO
TEL. : 606 311 068
TEL. : 377 460 297
TĚŠÍME SE NA VAŠI
NÁVŠTĚVU

Občanské sdružení TOTEM
Regionální dobrovolnické centrum
Rokycanská 44, tel.: 377 260 425

TOTEM poskytuje v sociální oblasti
∗ Dobrovolnické projekty:
-

Pět P - pro problémové děti – koordinátorka Anna Augustinová, tel. č. 603959 925
Dobrovolníci v nemocnici – pomoc dětským a starším pacientům FN Plzeň – koordinátorka Eva
Šantorová, tel. č. 732 923 957
Dobrovolnický program pro nezaměstnané absolventy a jiné ohrožené skupiny nezaměstnaných –
zapojení nezaměstnaných do dobrovolné činnosti - koordinátorka Eva Šantorová, tel. č. 732 923 957
∗ Evropská dobrovolná služba – vysílání dobrovolníků do zemí EU a přijímání zahraničních
dobrovolníků v ČR – koordinátorka Eva Kapounová, tel. č. 732 343 947
∗ Vysílání dobrovolníků do neziskových organizací
v p l z e ň s k é m r e g i o n u – spolupracujeme s organizacemi zejm. z oblasti sociální,
zdravotní a školské - koordinátorka Lenka Kollárová, tel. č. 732 450 315.
Posláním Regionálního dobrovolnického centra je propagovat a šířit myšlenku dobrovolné pomoci a
rozvíjet dobrovolnictví v plzeňském regionu.
Naše motto je: „Jiný svět je možný a já na něm dělám, protože je to můj svět“.

V Nízkoprahovém klubu TOTEM:

budova družiny 28. ZŠ, Rodinná 39, Plzeň-Lobzy
∗

K l u b p r o d ě t i a m l á d e ž je prostorem pro mimoškolní setkávání dětí ve věku 6-15
let. Poskytuje smysluplné trávení volného času bez požadavku pravidelné docházky a finančního
příspěvku. Otevřen každé pondělí, úterý a středu od 12.30 do 16.00 hod. , koordinátorka Martina
Vidláková, tel. č. 721 711 714

∗

M a t e ř s k é c e n t r u m pro maminky s dětmi, které je otevřeno každé úterý a každý čtvrtek
od 10.00 do 12.00 hod. - koordinátorka Martina Vidláková, tel.: 721 711 714

∗

P r o s e n i o r y realizujeme jazykové kurzy, kurzy PC nebo cvičení jógy. Od září příprava na
provoz první internetové čajovny TOTEM s pokračováním jazykových klubů a vzdělávacích kurzů
speciálně pro seniory - koordinátorka Eva Kapounová, tel: 732 343 947
Naším krédem je aktivizace a heslo ,,Přijď, pomůžeme Ti, aby sis dokázal pomoci sám.‘‘
O. s. TOTEM RDC je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby především
v oblasti dobrovolnictví na základě akreditace MV ČR a Evropské komise jako první v západočeském
regionu.

Od září nás najdete ve větších prostorách přímo na 28. ZŠ

Přijďte se k nám podívat!

DOUBRAVECKÉ LISTY č. 42/04 z Vydává MO P4, Mohylová 55, 321 64 Plzeň, tel. 378 036 603,
fax: 378 036 602 z e-mail: doubravecke.listy@centrum.cz z Náklad 11 000 ks z Koordinátor RR Pavel
Netolický z podle zák. č. 46/2000 Sb. registrováno Ministerstvem kultury ČR pod č. MK ČR E 15152 z
tisk: Tiskárna Bílý slon, s.r.o., Škroupova 11, 301 36 Plzeň, tel.: 377 014 143, fax: 377 014 143

