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Občany  4. obvodu  cestující  MHD 
 zasáhne rekonstrukce Americké tř.

Přerušení tras, odklon linek, provi-
zorní zastávky, nové přestupní uzly, to 
vše čeká na občany 4. městského obvodu, 
kteří cestují páteřními linkami městské 
hromadné dopravy. 

Plánovaná rekonstrukce Americké 
třídy zasáhne všechny trolejbusové linky. 
Zatím není přesně stanoveno datum, kdy 
rekonstrukce odstartuje, mělo by k tomu 
dojít ve 2. půlce března nebo v dubnu. 

Smyčka mezi nábřežím a nádražím 
Kromě třináctky  budou ostatní tro-

lejbusové linky přerušeny či odkloněny. 
Ty přerušené pak budou zakončeny 
smyčkou mezi Anglickým nábřežím, 
Muzeem a vlakovým nádražím. Smyčku 
ve směru U Prazdroje, Anglické nábřeží, 
Muzeum, Hl. nádraží Českých drah, Šu-
mavská trolejbus vždy projede a bude se 
vracet zpět, tzn. linky č. 10, 11 a 17 bu-
dou mít jen jednu konečnou (Na Dlou-
hých, Ústřední hřbitov, Zábělská).  

Právě sedmnáctka je nová posilová 
linka, která bude v pracovních dnech od-
bavovat cestující z Doubravky, Zábělské 
přes uvedenou smyčku. 

Linka 16 přes Doudlevce 
Nadále budou z Doubravky, Zábělské 

vyjíždět i trolejbusy označené č. 16. Tato 
linka nebude tvořit výše zmíněnou 
smyčku, nýbrž bude odkloněna. 

Z Doubravky na Bory upravená šest-
náctka poveze cestující po náhradní trase. 
Za mostem přes řeku Radbuzu na Ame-
rické tř. odbočí trolejbusy na zastávku 
k Muzeu. Odtud pak přes Goethovu, 
Zimní stadion a Doudlevce zamíří na  
Bory. 

Náhradní linka a přestupní uzly 
Pro obyvatele Lobez a Letné se trasa 

linky č. 13 téměř nezmění. Trolejbusy 

však budou obsluhovat zastávku Muze-
um poté, co za mostem přes Radbuzu na 
Americké tř. odbočí na Anglické nábřeží. 
Linka se tímto vrátí do Goethovy ulice.  

Zastávka Muzeum se po dobu těchto 
změn v MHD stane důležitým přestup-
ním uzlem. Lidé zde budou přestupovat 
mezi doubraveckými trolejbusy a novou 
autobusovou linkou č. 19 a upravenou 
linkou č. 12. Přepravu mezi Muzeem a 
CAN budou zajišťovat výhradně tyto dvě 
linky, přičemž ještě obslouží Tylovu ulici 
a nám. Republiky. 

Dalším přestupním místem bude za-
stávka Anglické nábřeží, kde se linky 10, 
11 a 17 křižují s tramvajemi a také se zde 
setkají s trolejbusem č. 12 směřujícím od 
náměstí do Božkova. 

Autobusová linka č. 39 pojede obou-
směrně v trase Františkánská – Kopecké-
ho sady  – Anglické nábřeží. 

Noční linky 
Rekonstrukcí Americké třídy budou 

zasaženy i noční autobusové linky. Bus 
N3 pojede ve směru do Sadů Pětatřicát-
níků po trase  Americká – Anglické ná-
břeží – Kopeckého sady – Smetanovy 
sady – Klatovská. Zpět pak po trase Pre-
šovská – Františkánská – Kopeckého Sa-
dy – Anglické nábřeží – Americká. 

N2 pojede ve směru na CAN po trase  
Americká – Anglické nábřeží – Kopec-
kého sady – Smetanovy sady – Husova. 
Zpět po trase  Tylova – Klatovská – Pre-
šovská – Františkánská – Kopeckého sa-
dy – Anglické nábřeží – Americká. 

N1 pojede ve směru na Bory po trase  
Americká – Anglické nábřeží – Kopec-
kého sady – Smetanovy sady – Husova – 
Koperníkova. Zpět pak po trase Koperní-
kova – Tylova – Klatovská - Prešovská – 
Františkánská – Kopeckého sady – Ang-
lické nábřeží – Americká. 

Pavel Netolický 
zastupitel ODS

Trasa autobusu č. 19:    CAN, Hu-
sova – U Škodovky – Tylova – Kla-
tovská – Prešovská – nám Republiky 
– U Zvonu – Sirková – Americká – 
Anglické nábřeží – Muzeum – Sme-
tanovy sady – CAN, Husova 

Otáčení linek 10, 11, 17 ve smyčce: 
U Prazdroje – Anglické nábřeží –  
Muzeum – Hl. nádr. ČD – Šumavská 

Trasa linky č. 16:      Doubravka, 
Zábělská – Hl. nádraží ČD – Muze-
um – Goethova – Prokopova – 
Doudlevce – Bory, Heyrovského 

Vážení spoluobčané, 
Rok 2008 se nám rozběhl na plné 

obrátky a  stejně jako Vy ve svém 
osobním a pracovním životě se i my 
snažíme splnit si předsevzetí, která 
jsme si v souladu s naším volebním 
programem pro letošní rok vytýčili.  

V současné době mohu konstato-
vat, že se nám cíle, které jsme si vytý-
čili, daří plnit. Stavby, které se nám 
koncem minulého roku podařilo zahá-
jit, v současné době díky mírné zimě 
úspěšně pokračují. 

Jedná se zejména o nástavbu dvou 
pavilonů 64. mateřské školky v ul. Pod 
Chlumem, kdy jeden z pavilonů bude 
zanedlouho dokončen a následně za-
hájíme přístavbu druhého pavilonu. 
Chtěl bych poděkovat touto cestou ve-
dení školky i rodičům dětí za dosa-
vadní veliké pochopení a toleranci při 
ztíženém provozu školky během vý-
stavby.  

Myslím, že všichni, kdo jste pří-
stavbu už viděli  potvrdíte, že se po-
vedla. Tím více sice vynikne ta nehez-
ká část původních pavilonů, ale už 
nyní se snažíme  zajistit  finanční pro-
středky na výměnu     stávajících a ne-
vyhovujících obvodových plášťů, aby-
chom mohli oba pavilony kompletně 
dokončit a barevně doladit tak, aby se 
tyto stavby po dokončení líbily nejen 
nám, dospělým, ale hlavně dětem, pro 
které jsou určeny. 

V každém případě do obou nově 
vzniklých tříd už v září letošního roku 
nastoupí děti a mohu s potěšením kon-
statovat, že už se na ně všichni  těší-
me.  

Z dalších investičních akcí, které 
v naší režii v současné době probíhají, 
je nejdůležitější odkanalizování 
Chlumku. Dokončení je plánováno 
v létě tohoto roku. 

Mimo to se snažíme  získat finanč-
ní  podporu  ze strukturálních fondů 
EU i ostatních podpůrných programů 
pro mnohé další akce. Věříme, že ale-
spoň některé z nich budou úspěšné a 
ve spolupráci s městem se nám podaří 
získat podporu pro další stavby, které 
zlepší životní standard obyvatel 
Doubravky.  

 Ing. Zdeněk Mádr 
                  místostarosta 



Senát: Ať v zimě o chodníky pečují obce 
Majitelé domů mají zatím odpověd-

nost za schůdnost chodníků. Brzy se to 
však může změnit, pokud dolní parla-
mentní komora ve všech čteních odsou-
hlasí senátní návrh změny zákona, která 
majitele domů či bytů zprostí této odpo-
vědnosti. Vláda už vyslovila souhlas. 

Pokud bude novela schválena, může 
platit již pro zimu 2008. Odpovědnost za 
úrazy způsobené stavem chodníku by 
mohla v budoucnu připadnout městské-
mu obvodu. Zatímco obyvatelé o chod-
ník mohli pečovat formou dobrovolné 
činnosti ve volném čase (např. dle rozpi-
su služeb v bytovém domě), radnice by 
péči zajišťovala v rámci dodavatelských 
vztahů se specializovanými subjekty, 
které dnes provádějí práce spojené 
s péčí o vzhled obce.  

Zákonitě by tím vzrostly výdaje 
v kapitole odboru dopravy a životního 
prostředí, který má péči o místní komu-
nikace, což jsou i chodníky, ve své ges-
ci. „Odhad je velmi těžký, předpoklá-
dáme nárůst rozpočtu na čistotu cca o 
100%, tj. z původní částky cca 3,5 mil. 
Kč na 7 mil. Kč za rok,“ říká Jiří Pouba 
z odboru dopravy a životního prostředí 
doubravecké radnice. 

Výsledek schvalovacího procesu je 
stále otevřený. V případě, že obec nebu-
de mít dostatek prostředků na zimní 
údržbu všech chodníků, může, jako se to 
běžně činí u komunikací IV. třídy, na 
chodník umístit značku, že se tato ko-
munikace neudržuje. Leckde by tak byla 
péče opět v rukou dobrovolníků z řad 
obyvatel. (pn) 

Kraj se připravuje na investici do Jateční 
Most na Jateční třídě dosluhuje. 

Vlastník komunikace, kterým je Plzeň-
ský kraj, hledá řešení celé situace. Zahá-
jení realizace provizorních mostních 
konstrukcí se odhaduje na období od 
července do září. 

„Realizace provizorních mostů bude 
záviset na projednání projektové doku-
mentace, vydání stavebního povolení a 
výběru zhotovitele,“ říká náměstkyně 
Staveb a údržby silnic Kralovice  Moni-
ka Klimentová. A doplňuje: „Prozatím 
je předpoklad realizace červenec - září 
2008.“ Odhad nákladů akce není zatím 
znám. 

V současnosti nesmějí na most 
v Jateční vjíždět nákladní vozidla. Zatím 
se další omezení nepřipravují, nicméně 
stav mostu je průběžně monitorován. Po 
zřízení provizorních mostních konstruk-
cí bude doprava plynule převedena. Ny-
ní vrcholí přípravy technické pomoci na 
podchycení opěr mostu. 

V současnosti také probíhá proces 
výběru dodavatele projektové dokumen-
tace k rekonstrukci mostu na Jateční. Se 
stavebním povolením na rekonstrukci se 
počítá na únor 2009, poté by rekon-
strukce měla trvat odhadem 6 – 8  
měsíců. (pn)

Fond poskytne půjčky na bydlení 
Návratné finanční výpomoci, resp. 

nízkoúročené půjčky z Fondu rozvoje byd-
lení města Plzně mohou čerpat i obyvatelé 
městského obvodu Plzeň 4.  Řešení je 
vhodné i pro tzv. zprivatizované paneláky. 
Vzhledem k tomu, že v minulosti byl za-
znamenán nízký zájem o tyto zvýhodněné 
půjčky, je třeba poskytnout informaci širší 
veřejnosti. 
Město Plzeň v zájmu zlepšení úrovně byd-
lení, životního prostředí a vzhledu města 
zřídilo účelový „Fond rozvoje bydlení“ 
(dále jen FRB), který slouží k poskytování 
půjček – návratných finančních výpomocí 
na zvelebení bytového fondu, obytných 
budov a jejich staveb na území městských 
obvodů. Adresáty půjček FRB mohou být 
právnické i fyzické osoby, které vlastní 
rodinné nebo bytové domy, popř. byty,  
dále pak společenství vlastníků bytových 
jednotek, kteří přijmou závazek použít po-
skytnutou půjčku podle stanovených a ve 
smlouvě uvedených pravidel a podmínek. 
Pravidla poskytování půjček FRB se řídí 
obecně závaznou Vyhláškou č. 2/2001 o 
vytvoření a použití účelových prostředků 

FRB. Jednotlivé půjčky se poskytují na 
základě výběrového řízení, které organizu-
je příslušný městský obvod. Oznámení o 
vyhlášeném výběrovém řízení je vždy vy-
věšeno na úřední desce ÚMO Plzeň 4. 
Podkladem pro účast ve výběrovém řízení 
Městského obvodu Plzeň 4 je podání žá-
dosti, která musí obsahovat vyhláškou po-
žadované náležitosti. Informace a formulář 
žádosti obdrží zájemci nyní po vyhlášení 
výběrového řízení na Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4, Mohylová 55 – odbor vý-
stavby (kancelář č. 3).  
Do 16. dubna 2008 se žádosti odevzdávají 
na podatelnu ÚMO Plzeň 4. Po skončení 
výběrového řízení vyhodnotí speciální vý-
běrová komise MO Plzeň 4 předložené 
žádosti o půjčky a výsledky předloží ke 
schválení Radě nebo Zastupitelstvu MO 
Plzeň 4. Vybraní žadatelé budou kontak-
továni Hospodářským odborem Magistrátu 
města Plzně, aby s nimi mohla být uzavře-
na smlouva o půjčce. Podrobnou informa-
ci, na co lze konkrétně čerpat, získáte 
v kanceláři č. 3 doubravecké radnice.  

Šárka Hrabáková, FRB
 

Transit po mostě omezen
Na základě trvale se zhoršujícího stavu

mostu na Jateční ulici v Plzni, který byl
průběžně monitorován a vyhodnocován bě-
hem III. a IV. čtvrtletí roku 2007, byl od 17.
února 2008 zakázán průjezd všech náklad-
ních vozidel přes tento most v obou smě-
rech. Bude zachován provoz MHD a osob-
ních vozidel v obou směrech tak jako dopo-
sud. 

Žádáme řidiče nákladních vozidel, aby
respektovali instalované dopravní značení a
zvolili pro svoji cestu mezi Doubravkou a
Severním předměstím, respektive pro cestu
z Doubravky na Zruč-Senec přes Bílou Ho-
ru, jinou trasu. (žpd)

Šachy nebo člověče?
Osadníci! 

Také se vám pod pojmem "desková hra"
vybaví šachovnice nebo hrací plán Člověče,
nezlob se? Pak jste se zřejmě nesetkali s feno-
ménem moderních společenských her (MSH).
Ty jsou určeny dospělým hráčům a mládeži ve
věku od osmi let, ale i pro děti předškolního
věku. Popularitě se hry těší zejména v soused-
ním Německu; u nás si však získávají stále
více příznivců. 

Rozkvět moderních deskových a karetních
her nastal v devadesátých letech po celosvěto-
vém úspěchu německé hry Osadníci z Katanu.
Hráče si získala jednoduchými pravidly, vyvá-
ženým podílem náhody, variabilním herním
plánem a ustálenou komunikací mezi hráči.
Ačkoliv již dnes je tato hra v mnohých ohle-
dech překonána, stále se drží vysoko v žebříč-
kách popularity a dokonce se v ní hraje i mis-
trovství světa. Další hrou, která oslovila hráče
po celém světě, je Carcassonne. I tato hra má
velmi jednoduchá pravidla a zajímavý princip
- hráči si sami skládají v jednotlivých tazích
herní plán - každá partie je tedy jedinečná. Ta-
ké v této hře se pořádá každoroční mistrovství
světa a o její popularitě vypovídá už jen to, že
bylo dosud vydáno šest rozšíření, která se dají
libovolně kombinovat se základní hrou. 

Za masovým úspěchem MSH kromě chuti
vstát od televizorů či počítačů a 

stýkat se s lidmi stojí především citlivě
vyvážený podíl náhody, který neodradí slabší
hráče a neurazí hráče silnější. Dále i jednodu-
chá a srozumitelná pravidla, atraktivní téma a
často i nutnost interakce a kooperace mezi
hráči. Tématem MSH bývá často budování -
hráči se podílí na nějakém společném projektu
a případná prohra nemusí tolik mrzet s vědo-
mím, že i prohrávající hráč přispěl ke společ-
nému dílu. Příkladem podobné hry mohou být
Pilíře Země, kde hráči společně budují ka-
tedrálu ve středověké Anglii. 

MSH se pěstují na Doubravce. Každý se
může zúčastnit jednoho z pravidelných setkání
zdejšího klubu deskových her BEDNA - každý
čtvrtek od 18:00 v D-klubu. Hledáte-li netra-
diční zájmový kroužek pro vaše děti, nabízí D-
klub zdarma každý čtvrtek od 15:00 volné
hraní pro děti s rodiči. Klub má k dispozici hry
vhodné už pro děti od čtyř let. Starší děti mo-
hou přijít samy. Dohled zajišťují členové
z klubu BEDNA. Bližší informace na  adrese
www.deskovky.ic.cz.  (pj)



Čerpejte dotace na památkově chráněné objekty 
Získat podporu mohou i majitelé nemovitostí v chráněných zónách, která je např. v Lobzích

Na území 4. městského obvodu se 
nachází několik památkově chráněných 
území, na která se vztahuje v určených 
hranicích plošná památková ochrana. 
Jsou jimi historická jádra vsí Červeného 
Hrádku, Bukovce, Lobez a Újezdu. 

V těchto vymezených územích je ze 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památko-
vé péči, v platném znění, stanovena po-
vinnost vlastníkům, správcům či uživate-
lům předem si vyžádat k údržbě, opravě, 
rekonstrukci, restaurování atd. kulturní 
památky nebo jejího prostředí a k zamýš-
lené stavbě, změně stavby, terénním 
úpravám, umístění nebo odstranění zaří-
zení či stavby, k úpravě dřevin nebo udr-
žovacím pracím na nemovitosti, která 
není kulturní památkou, ale nachází se 
v památkové rezervaci či zóně, závazné 
stanovisko obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností, čili odboru památkové 
péče Magistrátu města Plzně (MMP). 

Tato situace může vlastníkům nemovi-
tostí způsobovat zvýšené náklady na rea-
lizaci akcí na svých objektech. Je proto 
dobré vědět, že v těchto případech lze zís-
kat účelový příspěvek, který může z velké 

části vlastníkům pomoci. Dotační pro-
gramy pro nemovité kulturní památky: 
1) Program MKČR péče o vesnické pa-
mátkové rezervace a zóny je určený 
na obnovu nemovitých kulturních pamá-
tek z okruhu tzv. lidové architektury, si-
tuovaných na územích vesnických pa-
mátkových rezervací a zón. Návrh na za-
řazení akce obnovy nemovité kulturní 
památky do tohoto programu na přísluš-
ný rok předkládá vlastník nemovitosti 
Ministerstvu kultury prostřednictvím Ná-
rodního památkového ústavu (NPÚ), je-
hož filiálka sídlí v Prešovské 7. 
2) Havarijní program MKČR. Návrh 
na zařazení akce obnovy nemovité kul-
turní památky do tohoto programu na 
příslušný rok předkládá vlastník nemovi-
tosti MKČR prostřednictvím NPÚ. Tento 
příspěvek je prioritně určen na statické 
zajištění, opravy střech a krovových kon-
strukcí, tedy takových prací, které jsou 
nezbytné pro uchování stavby. Nelze jej 
využít na obnovu fasád a uměleckořeme-
slné činnosti. 
3) Další možností je získání podmíněné 
dotace města z prostředků Odboru pa-

mátkové péče MMP na obnovu kulturní 
památky na území Plzně. Ta je poskyto-
vána po projednání a schválení v Radě a 
Zastupitelstvu města Plzně, a to formou 
smlouvy mezi příjemcem a městem. 
4) Dotační program Zachování a obnova 
kulturních památek Plzeňského kraje je 
vyhlašován Krajským úřadem, a to 
pro oblast péče o kulturní dědictví. Cí-
lem programu je posílení hodnoty a 
atraktivity území Plzeňského kraje a 
efektivně přispívat k zachování kulturně 
historického charakteru na území kraje. 
5) Pro nemovitosti, které nejsou památ-
kou, ale jsou v památkově chráněných 
územích, je určený program Obnova his-
torického stavebního fondu v památko-
vých rezervacích a zónách na území Pl-
zeňského kraje, který vyhlašuje Krajský 
úřad. Zaměřený je na podporu obnovy a 
rehabilitace staveb tak, aby zůstala za-
chována památková podstata lokality. 

Více informací rádi poskytnou od-
borníci z odboru památkové péče MMP - 
Jiří Koranda (tel.: 378033062), Petr Bu-
kovský (tel.: 378033063) a Karel Zoch 
(378033064).  (jk, pb, kz) 

Doubravečtí hasiči mají po 26 letech nový hasičský vůz 
7. prosince 2007 převzal velitel JSDH Pl-

zeň - Doubravka Antonín Kanický z rukou 
starosty MO Plzeň 4 Hynka Broma klíč od 
nové hasičské cisterny na podvozku Tatra 
815 Terno. Tento akt předání zbrusu nového 
hasičského auta se povedl po 26 letech, kdy 
bylo předáno poslední nové vozidlo Avie 30. 
Všechna ostatní zásahová vozidla, která jed-
notka užívá, byla tzv. „z druhé ruky“. Slav-
nostního předání přímo v areálu hasičské 
zbrojnice ve Hřbitovní ulici se zúčastnili sta-

rosta a místostarosta MO Plzeň 4, někteří za-
stupitelé, zástupci Magistrátu města Plzně, 
ekonomický náměstek krajského hejtmana,  
zástupci Hasičského záchranného sboru Pl-
zeňského kraje, zástupce firmy THT Polička, 
která auto dodala a další pozvaní hosté. 

Město Plzeň obdrželo na toto vozidlo 
státní dotaci a ostatní náklady hradilo ze své-
ho rozpočtu. Auto bylo vybaveno podle plat-
ných předpisů a vybavení hradil ze svého 
rozpočtu MO Plzeň 4, za přispění sponzor- 

 

ského daru od Západočeské plynárenské, a. s. 
I přes nepřízeň počasí v den předání se 

vše podařilo a hasiči se mohli pochlubit i zre-
konstruovanými prostory hasičské zbrojnice. 
Pro všechny hosty a příznivce hasičů bylo 
v sále hasičské zbrojnice připraveno občer-
stvení.  

Všichni pevně věří, že nová cisterna bude 
sloužit všem občanům Plzně co nejdéle a že 
hasičům usnadní práci při jejich důležitém 
poslání – záchraně životů a majetku. (šk) 

 
 

Dobrovolní hasiči z Doubravky budou moci zasahovat s použitím zbrusu nového
hasičského vozu. Na fotografii cisterna typu CAS 20 S2R, Tatra 815 Terno. 

Aktivisté mají získat  
informaci o billboardech

Radnice 4. obvodu nebo magistrát jako odvolací 
orgán měl poskytnout informaci aktivistům z hnu-
tí Děti Země. Rozhodl tak Krajský soud v Plzni. 
ÚMO Plzeň 4 a následně magistrát města Plzně 
podle lednového rozsudku odepřel hnutí Děti Ze-
mě požadované informace neoprávněně. Spor se 
týkal akce, při které aktivisté prověřovali legál-
nost umístění billboardů ve městě. Při tom poža-
dovali například kopie stavebních povolení. 
Radnice se hájily, že hnutí není účastníkem správ-
ních řízení pro vydání stavebního povolení nebo 
že žadatelé dostatečně nespecifikovali, co se 
vlastně chtějí dozvědět. (kp)

Geografický portál města Plzně 
http://gis.plzen-city.cz 

…pole, louky, tratě, silnice, čtvrti, územní 
plán, zeleň, MHD, ulice a přesné adresy…



NÁZOR ZASTUPITELE 
Plzeň lapá po dechu 

Plzeň patří dnes k více znečištěným 
městům v Evropě. Největším problémem 
přitom nejsou oxid uhličitý ani oxidy du-
síku, ale částečky drobného prachu. 
K obavám stačí chladná řeč čísel. Od 
roku 2000 se zde přestala prodlužovat 
střední délka života. Statisticky byl za-
znamenám extrémní nárůst onemocnění 
dýchacích cest. Dramaticky se zvýšil po-
čet samovolných potratů (i když čísla 
očistíme od vlivu rostoucího věku rodi-
ček). Výrazně narostl počet alergií a je-
jich průběh je mnohem krutější než dří-
ve. Snad ani nemusím připomínat nárůst 
rakoviny. Muži začínají být častěji ne-
plodní, protože mají gen, který se 
s přítomností škodlivin v ovzduší nedo-
káže vyrovnat. Ve zvýšené míře hrozí 
záněty cévních stěn. A tak bychom mohli 
pokračovat dále. Špinavý vzduch totiž 
způsobuje, že lidé nedokážou uzdravit 
svou DNA a kompenzovat změny vyvo-
lané karcinogenními látkami.  

Za zhoršení životního prostředí může 
hlavně automobilová doprava. Proto je 
nutné vyvrátit mýtus o tom, že auto 
s katalyzátorem je neškodné. I to nej-
modernější vozidlo pořád vypouští do 
ovzduší velké množství škodlivin, včetně 
drobných částeček prachu, a přispívá k 
vytváření přízemního ozónu, který pak 
hlavně v létě leptá plíce a oči.  

Jak už bývá zvykem, jsme i v oblasti 
omezování automobilové dopravy da-
leko za vyspělým světem. V západních 
státech platí mnohá rozumná pravidla. 
Auta s jedním pasažérem nesmějí napří-
klad jezdit v určitých pruzích. Někde se 
v dopravní špičce nesmí jezdit, pokud 
vůz neveze větší počet cestujících. Ve 
městech rychle přibývají retardéry ko-
lem zastávek hromadné dopravy a 
v blízkosti přechodů pro chodce. Vozov-
ky se zužují. Jen opravdu málokde smějí 
auta do centra měst (vzpomeňme si, jak 
dopadl pokus o zklidnění Americké tří-
dy). Dokonce i prezident USA (coby nej-
významnějšího znečišťovatele světa) po-
žaduje snížení počtu aut ve Spojených 
státech o 4% ročně!!!  

U nás se k výše uvedeným opatřením 
sahá jen po nějaké katastrofě. Ekolo-
gické myšlení zpravidla chybí. Navíc síť 
silnic absolutně neodpovídá nárůstu au-
tomobilismu a nikdy nebude dostatek 
peněz na to, aby s ním držela krok.   

Věřím, že v Plzni i na našem (pořád 
ještě) malebném obvodě Plzeň 4 je 
spousta lidí, kteří by byli ochotni vzdát 
se za určitých okolností automobilu. 

Nemají však důvěru v budoucnost pl-
zeňské hromadné dopravy. A já se jim 
ani nedivím. Nad hospodařením Plzeň-
ských městských dopravních podniků 
zůstává rozum stát. Z rozpočtu vydatně 
vyživovaném veřejnými zdroji nesmyslně 
unikají peníze, ubývají spoje na klí-
čových linkách, prodlužují se intervaly a 
razantní zvyšování jízdného řadí plzeň-
skou městskou hromadnou dopravu 
k těm nejdražším v zemi. Jen ten, kdo 
nikdy nejel ve špičce autobusem č. 30, 
mohl přijít na nápad namontovat do 
nich televizory. Maminky s dětmi a ná-
kupní taškou musí lovit nesmyslná tla-
čítka, aby mohly vůbec nastoupit. Mno-
hamilionové odměny jednotlivců odleh-
čují již tak chabému rozpočtu. Přitom 
například od loňského ledna došlo ke 
snížení celkového objemu městské hro-
madné dopravy bez ohledu na vášnivé 
sliby při zdražování jízdného 
v předcházejících letech.  

Nastolený trend by mohl vést třeba 
k tomu, že nám po Plzni nakonec budou 
jezdit jen tři vysoce ziskové tramvaje a 
dva trolejbusy. Cílem městské hromadné 
dopravy má být pravý opak, protože 
hromadná doprava je výrazně úspor-
nější, praktičtější a ekologičtější než do-
prava osobní. Výrazně přispívá 
k ochraně životního prostředí a nevede 
k strašlivým zácpám na silnicích. Zdra-
votní komplikace v souvislosti se zhor-
šeným životním prostředím a ucpané 
silnice by za normálních okolností pře-
svědčily mnohé lidi k tomu, aby vyměnili 
automobil za trolejbus či tramvaj. Vždyť 
přes všechny nedostatky a přehmaty je 
plzeňská hromadná doprava pořád ještě 
poměrně dobře fungujícím systémem 
s rozvinutými trasami a mnoha spoji. 

Na obvodě Plzeň 4 působí obrovské 
potíže hlavně omezení autobusů č.30 a 
trolejbusů č. 10. Potřebujeme levnou 
dopravu s co největším počtem spojů. 
Opačný trend povede k nárůstu počtu 
automobilů v Plzni. Spolu s ním se bude 
zhoršovat životní prostředí. Budeme 
mnohem dříve umírat a budeme hodně 
nemocní. Plzeň bude beznadějně ucpa-
ná. A přitom stačí tak málo. Vzpomeňme 
si na památnou větu detektiva 
z amerického filmu Past na králíka Ro-
gerse: „Který blázen by tam jezdil au-
tem, když může jet za niklák tramvají.“ 
A o tom to je.   

Zdeněk Trmota 
zastupitel ČSSD 

(příspěvek nevyjadřuje názor redakce)

„T“ z Lobez na nákupy
Pro obyvatele Lobez a Letné doslova

platí, že vše, na co nasednou, je doveze
k supermarketu. Od konce ledna je
v provozu nová bezplatná autobusová lin-
ka T. Spojí nákupní zónu Na Švabinách
se sídlišti Letná, Lobzy a se Slovany. 
Trasa je koncipována jako polookružní,
takže má autobus jen jednu konečnou Na
Švabinách. V Doubravecké části trasy,
linka obsluhuje zastávky Na Švabinách, U
Tesca, U Pietasu, U Astry, dále pokračuje
na Slovany ke Světovaru a na náměstí
Milady Horákové, odkud směřuje opět
přes Lobzy a Letnou zpět k nákupní zóně.
Spoje vyjíždějí v pracovních dnech a o
víkendu od nákupní zóny každou hodinu
v době od 9:20 do 17:20 hodin. Objedna-
vatelem linky není město Plzeň. (pn)

Zastupitelé možná zís-
kají hlasovací zařízení

Elektronické hlasovací zařízení možná
získají i zastupitelé 4. městského obvodu.
Došlo by tak ke značnému zjednodušení
sčítání hlasů v jednacím sále. 
Pokud městské zastupitelstvo schválí mo-
dernizaci technického zázemí sněmov-
ního sálu plzeňské radnice, má zájem o
stávající elektronické hlasovací zařízení
úřad 4. obvodu. Ten by se po „trojce“,
Lochotínu, Slovanech a magistrátu stal
pátou radnicí, kde se bude hlasování za-
stupitelů sčítat strojově.  
„Protože jsou akustické problémy v
doubraveckém úřadu léta známý fakt, je
otázkou, zda má význam investovat do
nového elektronického vybavení se zá-
znamem zvuku,“ říká zastupitel Pavel Ne-
tolický. Strojové sčítání však vítá: „Bude
to znamenat úsporu času při jednání a
možná se jako v Parlamentu údaje o tom,
kdo a jak hlasoval, začnou vyvěšovat na
web.“ 
O akustické rekonstrukci jednacího sálu
se zatím neuvažuje, přestože snaha v mi-
nulosti byla. Jednak je místnost využívaná
víceúčelově (např. jako výstavní síň),
jednak ve vzduchu stále visí otázka, zda a
kam se samospráva Doubravky přestě-
huje. „Protože zde máme nejspolehlivější
ze zapisovatelek ve městě, nevnímám
zvuk jako palčivý problém,“ uzavírá Ne-
tolický.  (kp)

K Intersparu už nejezdí
Autobusové linky 52, 53 a 54 už k hy-
permarketu Interspar nezajíždějí. Důvo-
dem je, že soukromý objednavatel přestal
mít o tyto přepravní služby zájem. Lidé
z okrajových částí 4. obvodu a také
z Dýšiny, Chrástu a Bušovic nyní využí-
vají přestupního uzlu Doubravka, Záběl-
ská při svých cestách do centra obvodu či
města.   (kp)



Úleva z poplatku ze psů zrušena. Čipuje se stále zdarma. 
Za psa platí příjemci důchodů zvýhodněných 200,- Kč/rok tehdy, pokud nemají další příjmy 

Vybírat místní poplatek za chování 
psů od jejich vlastníků umožňuje obcím 
zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v platném znění. Konkrétní 
povinnosti včetně výše poplatku jsou 
stanoveny vyhláškou statutárního města 
Plzně č. 22/2004. A právě zde došlo 
k nedávné novelizaci, která od 1. 1. 2008 
přichází s několika změnami.  

Město ruší úlevu z roční sazby po-
platku za platné očkování psa proti 
vzteklině ve výši 100,- Kč. Ke zrušení 
došlo především z toho důvodu, že evi-
dování uplatnění úlevy od vlastníků psů 
administrativně zatěžovalo správce této 
„daně“ na obvodních úřadech, přitom 
mají pejskaři očkování povinné ze záko-
na, nikoli na základě městské vyhlášky. 

Výše roční sazby místního poplatku 
ze psů je odvislá od toho, do které skupi-
ny obyvatelstva občan patří. Držitelé psa, 
kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo 
v rodinném domě, zaplatí za jednoho psa 
500,- Kč. Za druhého a každého dalšího 

psa zaplatí jeho držitel do obvodního 
rozpočtu 1500,- Kč. 

Držitelé, kteří jsou poživateli invalid-
ního, starobního, vdovského nebo vdo-
veckého (eventuelně sirotčího) důchodu, 
a to i v případě souběhu dvou či více 
těchto důchodů, zaplatí ročně za jednoho 
psa sníženou sazbu ve výši 200,- Kč, za 
druhého a každého dalšího psa 300,- Kč. 
Podmínkou k odvádění snížené sazby 
pro poživatele důchodů je, že držitel psa 
doloží doklad vydaný příslušným správ-
ním orgánem, který důchod pejskaři při-
znal, že je poživatelem určitého důchodu 
a zároveň předloží čestné prohlášení, že 
daný důchod či důchody jsou jeho jedi-
ným zdrojem příjmů. 

Ostatní držitelé chlupáčů (např. lidé 
z panelových domů) musejí odvádět do 
rozpočtu místní samosprávy 900,- Kč 
ročně za jednoho psa, za druhého a kaž-
dého dalšího psa pak 1500,- Kč za rok. 

Pokud platíte roční poplatek za psa 
ve výši do 500,- Kč, pak je místní popla-

tek splatný ke 30. červnu každého roku. 
Máte-li povinnost platit poplatek ve výši 
nad 500,- Kč ročně, lze jej odvést ve 
dvou stejných splátkách, přičemž první 
je splatná ke 30. červnu a druhá ke 30. 
listopadu každého roku. Poplatek lze sa-
mozřejmě uhradit též jednorázově do 30. 
června každého roku. 

Každý pejskař má rovněž povinnost 
nechat svého domácího miláčka očipo-
vat, jakmile pes dosáhne šestiměsíčního 
věku. Dříve toto zajišťovalo město pro-
střednictvím autorizovaných veterinářů. 
Čipování se stále provádí zdarma, dnes 
na náklady 4. městského obvodu. Nyní 
mají občané Doubravky možnost nechat 
si bezplatně očipovat psy v ordinaci 
VEDILAB, s. r. o., Dr. Petr Böhm, Pod 
Vrchem 51, Plzeň – Lobzy.  

Více informací o místním poplatku ze 
psů lze získat u Květy Hanzlíkové, po-
platkové odd. odboru FIN, kancelář č. 
227. (kh, pn) 

Žáci a učitelé z 28. ZŠ oslavili svátek Doubravky i výročí 35 let školy 
V tomto školním roce uplynulo 35 let od otevření 

28. Základní školy v Plzni. A protože každé narozeni-
ny je třeba oslavit, rozhodli jsme se, že se této milé 
povinnosti ujmeme. 

Začali jsme výstavou obrazů v galerii v Pražské 
ulici. Malby žáků jistě překvapily nejednoho návštěv-
níka. Slavit a vzpomínat mají všichni, a proto se na 
podzim uskutečnilo setkání současných a bývalých 
pedagogů. Zúčastnil se ho i první ředitel 28. ZŠ pan 
Tíkal, který zavzpomínal na úplné začátky a opravdu 
první zvonění. 

Školní akademie, která se odehrála v divadle Alfa, 
uvedla do rolí herců a recitátorů děti od 1. do 9. třídy. 
Rodiče zde byli jako milí hosté. Jako hosty jsme rodi-
če rádi přivítali i na plese školy, kde pro ně kromě 
tance byl připraven i program s překvapením. 

Kromě oslav je třeba i přání – milá školo, přejeme 
ti hodně spokojených žáků a učitelů. Ať školní zvonek 
vesele zní do prvního slabikování i do matematických 
rovnic ještě hodně dlouho. 

Dne 19. ledna měla svátek Doubravka, a protože se tak jme-
nuje i naše čtvrť, bylo třeba udělat něco trochu výjimečného. 

Nad letošním Dnem Doubravky převzali patronát učitelé a 
děti 28. ZŠ. Pro veřejnost připravili veselý program, ve kterém 
vystoupily roztleskávačky s barevnými pompony, zpěvačky 
s kytarou, pěvecký sbor a žákyně s výrazovým tancem. Pro děti 
z mateřských a základních škol byly připraveny soutěže 
s tématy známých pohádek. Létalo se na koštěti, přebírala se 
víčka, skládaly obrázky, cestovalo se jako kocour v botách. 
Žádného soutěžícího neminula sladká odměna. 

K odpolednímu programu patřila i domácí zabijačka, proto 
byli jistě spokojeni malí i velcí návštěvníci OD Centrum, kde 
se celá akce odehrála.                                  Ludmila Petráková 

28. Základní škola 



O Doubravce vyšly dvě nové publikace 
V edici Zapomenuté hrady, tvrze a 

místa vyšly počátkem letošního roku dvě 
publikace popisující části území MO Plzeň 
4, jejichž autorem je doubravecký rodák 
Ing. Jan Hajšman. Na jejich vydání přispěl 
také ÚMO Plzeň 4 prostřednictvím grantu 
na podporu kulturní a publikační činnosti. 
V knihách jsou ve značné míře využity 
původní písemné a obrazové prameny 
z Archivu města Plzně a Státního ústřed-
ního archivu v Praze, a proto přinášejí 
v mnoha směrech nový, mnohdy překva-
pivý obraz vývoje osídlení v okolí soutoku 
řek Úslavy a Mže. Zároveň  díky autorově 
znalosti terénu obsahují mnoho místopis-
ných údajů. 

První z publikací s názvem „Zaniklá 
ves s tvrzí Týnec a Pecihrádek v Plzni“ 
sleduje především vývoj osídlení 
v západní části doubraveckého katastru, 
kde dříve stávala ves Týnec s tvrzí vla-
dyckého rodu Tryclarů a později lazaret, 
který byl předchůdcem první plzeňské 
nemocnice. Dnes je toto území zastavěno 
průmyslovými podniky a jeho osu tvoří 
Jateční třída. Kniha se zabývá také poně-

kud záhadným hrádkem Pecihrádkem 
včetně rekonstrukce jeho možné podoby a 
funkce. 

Náplň druhé publikace s názvem „Pan-
ský dvůr a kostel sv. Jiří v Plzni -
Doubravce“ je rozdělena, jak už název na-
povídá, mezi kostel sv. Jiří a bývalý „pan-
ský“ doubravecký dvůr (č.p. 5), někdejší 
drobné vladycké sídlo. Čtenář se dozví o 
nejstarší podobě vsi, jejích proměnách i 
osobách spojených se jménem Doubravky. 
V části věnované kostelu sv. Jiří přináší 
kniha na základě archivních materiálů a 
dobových fotografií řadu nových postřehů, 
které doplňují nebo v některých směrech 
zcela mění pohled na tuto významnou pa-
mátku. 

Rozsah první z knih je 60 a druhé 68 
stran formátu A5. Text je doplněn množ-
stvím černobílých i barevných fotografií, 
map, plánů a kreseb. 

Tyto formátem drobné, obsahem však 
bohaté publikace, je možné zakoupit za 
cenu másla a sáčku rohlíků v knihkupectví 
v OD Centrum nebo v některé z prodejen 
knih v Plzni.  (kp) 

 

Čtenáře čekají jarní akce v Obvodní knihovně Doubravka 
V březnu se veřejné knihovny již jede-

náctým rokem věnují tématu Internet. Čte-
nářům nabídneme letáky s užitečnými od-
kazy na www stránky, po předchozí do-
mluvě budou zájemci seznamováni 
s pohybem v internetovém prostředí a děti 
si zasoutěží. 
28. března od 16:00 s námi můžete s před-
stihem oslavit Mezinárodní den dětské kni-
hy (2. 4.). Na besedu k nám zavítají autoři 
magické fantasy „Zpěv draků“ M. Čermá-
ková a T. Smejkal. Všichni zájemci jsou 
srdečně zváni. 
V březnu také zahájí svou činnost klub pro 
maminky a tatínky na rodičovské dovolené. 

Schůzky budou probíhat v dopoledních ho-
dinách a první setkání bude zacíleno na 
literaturu o výchově a pozitivním rozvoji 
batolat, je možný zácvik v práci 
s internetem. Další témata budou připravo-
vána na základě potřeb a zájmů účastníků.  
Naše služby musí čtenáři oželet od 31. 
března do 11. dubna.  Zavřeno bude 
z důvodů pravidelné revize knihovního 
fondu. 
V rámci akce Knihovny města Plzně „Z 
Plzně do čtyř světových stran“ budou mít 
návštěvníci možnost dozvědět se v dubnu 
zajímavé informace o Polské republice, 
malí čtenáři si na toto téma zasoutěží.  

V únoru jsme vyhlásili věkově neomeze-
nou literární soutěž „Lidé kolem nás“. Její 
uzávěrka je 16. května a slavnostní vyhlá-
šení vítězů proběhne na konci května 
u příležitosti Svátku sousedů (30. 5.). 
Celý rok mohou malí čtenáři navštěvovat 
odpolední artedílnu a čtenářský kroužek. 
Bližší informace o všech našich akcích 
(vstupy jsou zdarma), aktivitách a propozi-
ce k soutěžím získáte osobně v OK 
Doubravka, Masarykova 75 (OD Centrum), 
na www.kmp.plzen-city.cz nebo lépe na 
www.knihomol.wz.cz. Tel. 377 262 400, 
e-mail doubravka@plzen.eu. Na Vaši ná-
vštěvu se těší doubravecké knihovnice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilanty nutno hlásit
Sociální odbor ÚMO Plzeň 4 informu-

je, že kvůli zákonné ochraně osobních
údajů nemůže poskytnout a předávat in-
formace o životních výročích občanů dal-
ším osobám. 

Je proto zapotřebí, aby občané, kteří
dovrší letos významné výročí 75, 80, 85,
90, 91, 92… atd. let a mají zájem převzít
věcný dárek, aby sami kontaktovali ÚMO
Plzeň 4, který zabezpečí předání tohoto
dárku. 

Životní výročí jubilantů mohou též
nahlásit jejich příbuzní nebo známí na ad-
rese ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň,
312 00, pí Doerrová, tel. 378 036 667. 

Toto oznámení platí také pro všechny
občany městského obvodu Plzeň 4, kteří
v roce 2008 dovrší 50, 60 a 65 let společ-
ného života. Úřad na přání a po dohodě
s jubilanty připraví slavnostní obřad nebo
předá jubilantům věcný dar. Výročí mo-
hou nahlásit na výše uvedenou adresu
úřadu rovněž přátelé, příbuzní a známí
jubilantů. (ad)

Do Sokola za beachem
TJ Sokol Plzeň – Doubravka informuje,
že od května budou v areálu otevřeny dva
nové beachové kurty (možnost provozo-
vání plážového volejbalu, fotbalu, házené
aj. beachových sportů) a jeden víceúčelo-
vý antukový kurt (možnost využití pro
volejbal, nohejbal, tenis). V provozu zů-
stanou i stávající dva antukové kurty. In-
formace a objednávky na tel. 602169692. 

Redakce zpravodaje
uvítá jakékoliv vaše podněty, nápady, při-
pomínky i vaše příspěvky k dění v našem
městě. K tomuto účelu byla zřízena i ad-
resa elektronické pošty 

doubravecke.listy@centrum.cz. 

Zájemci o placenou inzerci mohou  kon-
taktovat tajemnici komise prezentace na 
tel. 378036610. Uzávěrka viz tiráž. 

Úctyhodných 65 společných let oslaví 10. 4. 2008 Anna a Václav Pracnovi z Lobez. Man-
želství je to více než diamantové. Jubilanty čeká blahopřání od starosty, milá pozornost a
zápis do pamětní knihy. Omluvte sníženou kvalitu fotografie.



Ředitelka 64. MŠ Světlana Cozlová přebírá z rukou starosty Hynka 
Broma ocenění za prvenství v příkladné spolupráci se seniory. 

Rozpočet 4. obvodu pro letošek narostl o 24 mil. korun 
Rozpočet pro letošní rok, který 

schválilo Zastupitelstvo MO Plzeň 4 na 
svém prosincovém zasedání, je vyrovna-
ný a co do objemu finančních prostředků 
výrazně vyšší než v předcházejícím roce. 
Celkové příjmy jsou plánovány ve výši 
90 069 tis. Kč. V této výši jsou plánová-
ny i výdaje. Oproti předcházejícímu roku  
jsou příjmy vyšší  o   24 290 tis. Kč. 
Příjmy 
Schválený  rozpočet počítá s daňovými  
výnosy ve výši 8 980 tis. Kč a s neda-

ňovými příjmy ve výši 5 890 tis. Kč, do-
tacemi na výkon státní správy  ze státní-
ho rozpočtu ve výši 4 259 tis. Kč. Podíl 
na dani z příjmu fyzických osob bude 
činit 19 895 tis. Kč a podíl na dani 
z přidané hodnoty 29 845 tis. Kč. Dále 
je z rozpočtu města Plzně plánován pří-
jem ve výši 20 000 tis. Kč. 
Výdaje 
Celková částka výdajů ve výši 90 069  
tis. Kč je tvořena výdaji kapitálovými 
(22 610 tis. Kč), běžnými (65 159 tis. 

Kč) a tvorbou sociálního fondu (1 200 
tis. Kč). Na investiční akce byla pro  
letošní rok schválena částka ve výši 
22 310 tis. Kč, pro zlepšení životního 
prostředí 16 100 tis. Kč, na podporu kul-
tury 915 tis. Kč, hasičské dobrovolné 
sbory 1 050 tis. Kč, provozní příspěvek  
pro mateřské školy 5 800 tis. Kč. Pro  
dotace neziskovým organizacím byla 
schválena částka v celkové výši 784 tis. 
Kč. Jarmila Jakubcová (ODS) 

předsedkyně finančního výboru 

Ojedinělá učebna ve 14. ZŠ 
Od ledna 2008 využívá 14. ZŠ v Plzni - Doubravce nově vybu-

dovanou multimediální učebnu, která byla zřízena v prostorách ne-
využívaných dílen školy. Součástí učebny je interaktivní tabule a 
žákovská knihovna, která bude postupně doplněna počítači. Učebna 
je určena nejen pro výuku, ale bude sloužit i jako studovna pro žáky 
a ostatní zájemce.  
Interaktivní tabule je jednou z pomůcek, které školy začínají ve vý-
uce používat. Představuje ideální spojení klasické tabule 
s nejmodernější technologií a je snadno ovladatelná učitelem i žá-
kem. Pro žáky její využití znamená zatraktivnění výuky. 
Do budoucna naše škola plánuje změny, které přinesou žákům i 
vyučujícím další možnosti zkvalitnění výuky. Některé z nich byly 
již odstartovány – na přelomu roku jsme uvedli do provozu novou 
keramickou pec se zázemím pro keramickou dílnu, dále uvažujeme 
o vybudování speciální učebny výtvarné výchovy a zpraco-
ván je již také projekt na rekonstrukci školního hřiště. 

Simona Burešová,  14. ZŠ 
 

Doubravecké školky přispívají 
k mezigeneračním vztahům nejlépe 

Zlato a stříbro si odnesly z klání o nejlepší školní projekt v 
kategorii „Spolupráce mateřských škol se seniory za rok 2007“ 
64. MŠ a 50. MŠ ze 4. plzeňského obvodu. 

„Soutěž vyhlásilo v loňském roce Statutární město Plzeň 
v souvislosti s požadavkem, který vzešel z pracovní skupiny 
‚Senioři‘ v projektu Komunitní plánování sociálních služeb,“ 
říká Alena Hynková, metodička sociálních služeb MMP. 
 Podle ní je smyslem celé věci podněcovat k mezigenerační spo-
lupráci základní a mateřské školy a ty nejlepší ocenit za jejich 
přínos k budování dobrých vztahů mezi „vzdálenými“ genera-
cemi, čili dětmi a seniory. 

Pětičlenný výbor v čele s náměstkyní primátora Marcelou 
Krejsovou vybíral ze 30 projektů a uspělo jich 12. Devět 
z mateřských škol a tři ze škol základních. První místo mezi 
školkami získala 64. MŠ a těsně za ní se umístila 50. MŠ. Obě 
školky jsou ze 4. městského obvodu, což je mimořádný úspěch. 

Hodnotícími kritérii byly shodně pro 
obě kategorie: originalita pojetí, počet 
oslovených seniorů, kategorie oslove-
ných seniorů, počet a forma zapojení dě-
tí, oboustranný přínos, udržitelný rozvoj. 

Městu se díky akci dostala do rukou 
zajímavá fakta, která přinesla řadu origi-
nálních nápadů prověřených praxí; návo-
dy, jak nenásilně vést děti ke slušnosti, 
ohleduplnosti a úctě; množství příkladů 
oboustranně obohacující spolupráci po-
stavenou na pěstování funkčních mezi-
generačních vztahů i mimo rodinu. Jsou 
dokladem, že plzeňské školy mnohdy 

dorovnávají nad rámec svých povinností 
to, v čem rodinná výchova třeba dlouho-
době selhává. 

„V konkrétních případech – z nejrůz-
nějších důvodů uměle vytvářená – ‚úče-
lová neexistence‘ babiček a dědečků ve 
věku, kdy si dítě vytváří vazby a vztahy 
k ostatním lidem, poškozuje dítě v jeho 
nejhlubší podstatě a zakládá živnou půdu 
pro budoucí výskyt arogance, nezájmu a 
hulvátství,“ uzavírá Hynková. 
Úspěch doubraveckých školek potěšil i 
starostu obvodu. „Nemám tedy ani v 
nejmenším strach býti seniorem, budu-li 

seniorem v Doubravce“, doplňuje Hynek 
Brom s úsměvem. 

50. MŠ byla oceněna za dlouholetou 
kulturní spolupráci dětského pěveckého 
souboru s Plzeňskou obcí baráčnickou a 
ÚMO 4 při společenských událostech a 
oslavách jubileí. 

64. MŠ byla oceněna jako jednička za 
skvělou všestrannou spolupráci se zaří-
zeními Městské charity Plzeň. Nevšední 
u této školy je množství aktivit, do kte-
rých učitelky nenásilně zapojují i praro-
diče svěřených dětí. 

(ah, pn) 



 
 
 

Czech POINT na ÚMO Plzeň 4 
V lednu 2008 byl na ob-

vodním úřadu Plzeň 4 spuš-
těn projekt Czech POINT. 
V kanceláři č. 28 mohou ob-
čané obdržet ověřené výpisy 
z obchodního a živnosten-
ského rejstříku i výpisy 
z rejstříku trestů. Ověřené 
výpisy z katastrálního úřadu 
jsou poskytovány v kanceláři 
č. 21. Czech POINT, neboli 
Český Podací Ověřovací In-
formační Národní Terminál, 
je asistovaným místem výko-

nu veřejné správy, kde každý 
člověk může získat všechny 
informace o údajích, které o 
něm vede stát v centrálních 
registrech. Cílem projektu 
Czech POINT je vytvořit ga-
rantovanou službu pro komu-
nikaci se státem prostřednic-
tvím jednoho univerzálního 
místa, kde bude možné získat 
a ověřit data z veřejných i 
neveřejných informačních 
systémů. 

Štěpánka Kanická, OVV

 
na ÚMO Plzeň 4: 

- obchodní rejstřík 

- živnostenský rejstřík 

- katastr nemovitostí 

- rejstřík trestů 

- ověřování 

úřad na dlani… 
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NOVÁ 
 

Vážení čtenáři, 

Plzeňské služby jsou  
společností, která se už řadu let stará o do-
dávky tepla a teplé vody pro všechny ob-
čany města Plzně, kteří byli připojeni  
na systém centrálního zásobování teplem – 
dříve pod názvem „Plzeňská distribuce tep-
la“. 

Náš nový název, Plzeňské služby, na-
povídá, že máme za úkol poskytovat  dale-
ko širší spektrum služeb, které souvisejí 
s bydlením. Před více než rokem jsme prá-
vě ve čtvrtém Plzeňském obvodě – na 
Doubravce - převzali do správy byty, které 
do té doby spravovala společnost IKON. 

Nabídka společnosti Plzeňské služby 
je široká a s jejím obsahem bychom vás 
rádi seznámili postupně v následujících 
„poradnách“. Jejich tvář zůstane téměř 
stejná jako doposud, tak, jak jste byli 
zvyklí, pouze okruh vašich dotazů potažmo 
našich odpovědí na ně se zásadně rozšíří. 
Informace, které vám touto cestou chceme 
podávat se budou týkat nejen  správy ne-
movitostí, ale i dodávky a odstávek tepla, 
jeho měření a rozúčtování, vody …. atd.  

Záleží nám na tom, aby název naší 
společnosti, Plzeňské služby, skutečně spl-
ňoval to, co vás jako první napadne při je-

ho vyslovení, tedy – služby 
v Plzni, služby poskytované 
Plzeňanům. 

Obracejte se na nás se svými dotazy, 
vždy si najdeme čas vám odpovědět. A po-
kud by se stalo, že prostor 
v Doubraveckých listech nebude svým roz-
sahem stačit, odpovíme vám jinou cestou.  
Své dotazy zasílejte na adresu : Plzeňské 
služby a.s., E. Beneše 23, 301 00 Plzeň ne-
bo na e-mail: 

iveta.krycova@plzenskesluzby.cz. 
Svůj dotaz označte heslem – PORADNA. 
Na vaše dotazy se těší Iveta Kryčová, ob-
chodní manažer společnosti.   

Iveta Kryčová 
obchodní manažerka

 
Pro první poradnu jsme připravili odpovědi 
na nejfrekventovanější dotazy, s kterými 
se ohledně správy bytů a rozúčtování 
energií setkáváme. 

 
Kolik bytů spravujete? 
V současné době spravujeme cca 3 tis. bytů po 
celé Plzni, ale i mimo ni, takže se dá říci, že 
jsem rozhodně správci zkušení. 

Kde najdeme vaši provozovnu- pobočku? 
Pobočku Plzeňských služeb-správu nemovitostí 
najdete v Sousedské ul. 5, na Doubravce.  

Jaká je vaše cenová nabídka za správu 1 
bytu měsíčně? 
Naše společnost svým klientům nabízí tzv. ba-
líčky, kdy si každý podle svého přání vybere 
rozsah služeb, který mu vyhovuje. Správu začí-
náme poskytovat od 79,-Kč/byt/měs. Bližší in-
formace vám poskytne na tel. 605 88 66 88, I. 
Kryčová. 

Jaké přístroje využíváte k poměrovému mě-
ření tepla v domácnosti? 
K poměrovému měření tepla používáme dvou-
čidlový elektronický rozdělovač nákladů na 
vytápění TELMETRIC plus. 

Jaká je jejich cena? 
I tady má naše společnost pro své klienty něko-
lik finančních nabídek. Je možné přístroj od-
koupit do osobního vlastnictví a uzavřít smlou-
vu na dobu neurčitou nebo zaplatit symbolic-
kou korunu a uzavřít smlouvu na dobu 10 let. 
Variant je několik, v podstatě platí, že se sna-
žíme vyjít vstříc zákazníkovi a připravit mu 
nabídku tzv. na míru. Bližší informace vám i 
v tomto případě poskytne I. Kryčová na tel. 
605 88 66 88. 

Nabízíte a poskytujete kompletní servis? 
Pokud ano, je to pro nás výhodné? 
Samozřejmě, kompletní servis svým klientům 
nabízíme a poskytujeme. Je to pro ně výhodné, 
ušetří tím nejen čas (návštěva jednoho člověka 
při odečtech pouze 1x ročně), ale i finance. 
Jako „dcera“ Plzeňské teplárenské jsme tzv. 
přímo u zdroje a nedochází tím ke zvýšené 
chybovosti při přenosu dat ani k vícenákladům 
při předávání informací. Lidově řečeno by se 
dala daná nabídka přirovnat k pořekadlu: 
„…nač se na nose drbat kolem celé hlavy, když 
to jde i přímo…“ (ik) 

PORADNA BYTOVÉHO  SPRÁVCE 
aneb vaše dotazy - naše radost 



S projektem „Sousedská výpomoc“ 
míří za aktivními lidmi TOTEM 

Vážení senioři a občané obvodu, 

občanské sdružení Totem se sídlem v doubraveckém 
městském obvodu zde působí dlouhodobě jako regionální 
dobrovolnické centrum. To poskytuje sociální služby občanům 
Plzně a okolí od roku 1999. Naším registrem prošlo již více než 
200 dobrovolníků. Například projekt Aktivitou proti závislosti, 
který je v naší současné nabídce sociálních služeb pro aktivní 
seniory, uskutečňujeme již od roku 2003 a zúčastnilo se ho již 
víc než 4000 osob starších 50 let.  

Nyní pro vás TOTEM připravuje zcela nový projekt, jehož se 
občané mohou zúčastnit ve dvou základních rolích. Buďto jako 
uživatelé nebo jako poskytovatelé. Projekt, který vsází na přímý 
mezilidský kontakt, nese název Sousedská výpomoc a je 
v místním měřítku ojedinělý. Aktivity v rámci projektu mají 
směřovat ke zkvalitnění života starší generace obyvatelstva 
na Doubravce. TOTEM jej chce realizovat pro vás a s 
vaší pomocí ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 4. 

Je potřeba zdůraznit, že sousedskou výpomocí tak, jak ji 
chápe nový projekt TOTEMU, se rozumí výpomoc jednorázová, 
nezbytná a poskytovaná čistě na neziskové bázi.  

Pokud se mezi lidmi na základě účasti v projektu dále vyvine 
pomoc a spolupráce trvalá, nebude již předmětem tohoto 
projektu, nýbrž se stane dohodou mezi občany dle Občanského 
zákoníku, který obecně sousedskou výpomoc zakotvuje. 
 
Rozhodnete-li se stát účastníky projektu Sousedské výpomoci: 
 
⇒ jako uživatelé, zaplatíte registrační poplatek 80, - Kč (při 

prvním užití služby) na rok a obdržíte průkaz klienta – 
uživatele projektu; 

⇒ jako poskytovatelé, budete mít dobrovolnickou smlouvu 
dle zákona, pojištění  a průkaz poskytovatele výpomoci  
v projektu. 

Pokud vzniknou při výpomoci náklady, hradí je uživatel  
(materiál, benzin aj.) 

Bude jen na Vašem rozhodnutí, kolik času, kdy, komu a 
při jaké činnosti se chcete věnovat. 

Vážení senioři, do této informace se jistě nevejde vše, co 
byste chtěli vědět. Jde zatím především o monitorovací sondu, 
zda o takový  projekt bude mezi vámi zájem. Kdybyste zájem 
neprojevili, nemá smysl ho realizovat. 

Stačí, když laskavě vyplníte přiložený anketní lístek a doručíte 
jej do 31. března 2008 buď do schránky na ÚMO4 osobně, nebo 
do schránky před vchodem do Totemu v Rodinné ul. č. 39 či 
jakýmkoliv jiným způsobem.  
 
Zaslání anketního lístku Vás nezavazuje k zapojení do projektu. 
 
K tomu bude s Vámi při osobním setkání sepsána smlouva dle  
akreditačních podmínek Ministerstva vnitra ČR. 
 
Náměty, připomínky, doporučení: 

 Za OS Totem:   Miloň Nussbauer 
 Kontakt:  OS Totem  377 260 425  
   Totem.pm@volny.cz 

Anketní lístek k projektu 
pro potenciální účastníky

 
Projektu Sousedská výpomoc mám zájem zúčastnit  
se jako: 

 
 Příjemce výpomoci 
 Poskytovatel výpomoci 
 

v těchto druzích činností:  
(pokud máte zájem jen o  některou konkrétní   
službu, ne celý  blok, podtrhněte  pouze tuto  službu) 

 
 Doprovod nebo návštěva: 

(doprovod na úřad,nádraží, při nákupu apod., 
návštěva v nemocnici, doma, v domově důchodců 
apod.) 
 

 Domácnost - nikoliv trvalá výpomoc 
( příprava jídla, pověšení  záclon, oprava oděvu, 
nákup apod.) 
 

 Technika a drobné opravy 
( zapojení přístroje a seznámení  s obsluhou, malé 
opravy, pomoc při  přestavování  nábytku,  při  
stěhování apod.) 
 

 Poradenství, služby a výuka 
(porada při podání žádosti, kutilství, práci na PC, 
 překládání,tlumočení,cizojazyčná konverzace, 
administrativní práce) 
 

 Děti – jednorázová výpomoc 
(pomoc při přípravě do  školy, doprovod do 
školky,školy nebo  na zájmový  kroužek,  ohlídání 
dětí ) 
 

 Výpomoc v době nepřítomnosti – 
nemoci 

(zalévání květin v bytě, vybírání schránky, péče o 
zvířata apod.) 
 

 Zahrada – ne trvalá výpomoc 
(zalévání, stříhání  keřů, sekání  trávy, pletí apod. ) 
 

 Odborná pomoc pro OS TOTEM 
( poradenství -  právní, technické, finanční, 
administrativa,  
   registrace zájemců, organizace činností …) 
 

 Použití  vlastního osobního vozu  
( za úhradu nákladů) Nabízím    x    potřebuji 
 
……………………………………………………. 
 
……………………………………………………. 
 
Jméno: .....................................................................  
 
Telefon: ...................................................................  
 
Email: ......................................................................  


