
Zprávy ze 4. obvodu se nyní vy- 
 sílají volně v DVB-T na TV Public

Zprávy z jednotlivých radnic v Plzni 
a zajímavosti z městských obvodů jsou 
díky digitalizaci dostupné občanům nejen 
prostřednictvím placených služeb kabe-
lové televize. 

Příspěvky a informace ze čtvrtého a 
ostatních plzeňských městských obvodů  
se vysílají v programu digitální stanice 
Public TV, kterou lze přijímat volně 
v rámci pozemního digitálního vysílání. 

Public TV naleznou diváci ve III. multi-
plexu na kanálu č. 52, který vysílá 
z hlavního západočeského vysílače Kra-
šov. Tato stanice je pak také šířena sate-
litem či on-line na internetu.  

Pořad “Regiony - Plzeň”, jehož obsahem 
je 1 týden v měsíci vysílání ze 4. obvodu, 
se vysílá na Public TV třikrát za den, 
takže jej mohou zhlédnout různé seg-
menty diváků.  Pavel Netolický

Na obvodě startuje „Bezpečné město“ 
V lednu letošního roku začal v Plzni 

fungovat ojedinělý projekt „Bezpečné 
město“. Ten navazuje na projekt vyhlá-
šený Policií ČR „Každý zná svého poli-
cistu“.  

Město Plzeň a Policie ČR tak pode-
psali spolupráci, díky které je nejen 
přesně definován vztah a systém spolu-
práce mezi Policií ČR, Městskou Policií 
Plzeň a městem Plzeň, resp. jednotli-
vými městskými obvody, 
ale i v rámci projektu „Bez-
pečné město“ vytváří zcela 
nový systém spolupráce  
mezi těmito subjekty a ob-
čany. To vše v zájmu zvý-
šení bezpečnosti a komfortu 
občanů 4. obvodu.  
    Jak celý systém vlastně 
funguje? Základem je sku-
tečnost, že město Plzeň bylo 
rozděleno do jednotlivých 
okrsků (4. obvod je rozdělen 
do deseti). Ke každému 
okrsku je přidělen konkrétní 
policista Policie ČR, kon-
krétní strážník Městské po-
licie Plzeň a také konkrétní  
zastupitel  4. městského 
obvodu. Pokud bude mít občan nějaký 
problém, bude se mu zdát, že se v jeho 
okolí děje něco nekalého, tak přesně ví, 
na jakou konkrétní osobu se obrátit. 
Policisté, strážnici i příslušní zastupitelé 
jsou velmi detailně seznámeni 
s bezpečnostní problematikou svého při-
děleného okrsku, což velmi přispívá k 

vytvoření důvěry mezi občany a těmi, 
kdo se mají starat o bezpečnost nejen je-
jich, ale i jejich majetku.  
     Kontakt na jednotlivé policisty, stráž-
níky a zastupitele, kteří jsou přiděleni do 
okrsku, v němž bydlíte, resp. do jakého 

okrsku vaše ulice spadá, se dozvíte 
prostřednictvím letáků, které budou 
roznášeny a vyvěšeny ve vašem domě. 
Nejlepším informačním místem však jsou 
internetové stránky projektu „Bezpečné 
město“ - odkaz naleznete pod článkem. 

Michal Steininger, předseda 
Komise sportu a prevence kriminality

Vážení spoluobčané, 

Tak mám v letošním roce poprvé 
příležitost oslovit Vás prostřednictvím 
tohoto sloupku v řádném vydání zpra-
vodaje. Záměrně uvádím v řádném 
vydání, neboť v tom, s podtitulkem 
„Na půli cesty“, jsem tu příležitost 
měl hned několikrát.  

 A tak mi dovolte, abych se s Vámi 
podělil o uspokojení nad tím, že mi-
mořádné vydání Doubraveckých listů 
Vás podle prvních ohlasů z Vašich re-
akcí zaujalo. Také jsem vyslechl za tu 
krátkou dobu mnoho pochvalných slov 
nad kvalitou zpracování tohoto mimo-
řádného čísla.  

Z prvních reakcí je zřejmé, že toto 
vydání splní kromě informačního 
účelu i ten druhý – vyvolat mezi ob-
čany obvodu diskuzi nad budoucím 
rozvojem své čtvrti. 

Kromě jiného se však v současné 
době na Doubravecké radnici po-
měrně hodně zabýváme, s ohledem na 
celosvětovou ekonomickou recesi, 
dopadem hospodářských potíží právě 
na občany obvodu, dále také proble-
matikou zamezení nelegálních pobytů 
cizinců v našem obvodě.  Věnujeme se 
tak např. tomu, jak pomoci těm obča-
nům, na které tato krize dolehla nebo 
v nejbližší době dolehne ztrátou za-
městnání. 

 A protože je vždy velmi důležité 
být včas informován, doporučuji Vám 
kromě jiného seznámit se s článkem 
vedoucí sociálního odboru naší rad-
nice v tomto listě, který stručně a 
jasně informuje o tom, jak má občan 
v případě ztráty zaměstnání postupo-
vat. Tuto informaci Vám poskytujeme 
zejména proto, že se v této situaci vy-
skytlo, nebo může vyskytnout, mnoho 
občanů poprvé v životě a nemají s tím 
zkušenosti. 

 Pro ty Doubravecké občany, kteří 
dlouhodobě nemohou sehnat zaměst-
nání a hrozí jim stav hmotné nouze, 
prověřujeme možnost poskytování tzv. 
„veřejné služby“, což je možnost za 
odměnu vykonávat pro obvod určité 
práce, jako je úklid veřejných pro-
stranství apod. 

 Ing. Zdeněk Mádr 
  místostarosta http://www.bezpecnemesto.eu
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Sběrný dvůr otevřen
denně pro každého

Od března tohoto roku je otevřen 
nový sběrný dvůr v Doubravce. Na-
chází se na Jateční třídě naproti areálu 
stavebnin. Pro občany to znamená 
možnost uložit zde jakýkoliv odpad, 
včetně odpadů nebezpečných. 

Jako v ostatních sběrných dvorech na 
území města Plzně, i zde bude zpoplat-
něno uložení velkoobjemového odpadu 
a stavební suti. Z velkoobjemového 
odpadu však nejsou zpoplatněny vý-
robky podléhající režimu zpětného od-
běru (např. elektrospotřebiče, apod.). 
   Provozní doba sběrného dvora je 
zvolena tak, aby maximálně vyhovo-
vala potřebám občanů. 

Otevírací doba: 
Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 
Úterý 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 
Středa 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 
Pátek 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 
Sobota 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 
Neděle 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00 

Na výstavbu dvora, která přišla při-
bližně na sedm milionů korun, přispěla 
Evropská unie cca 75 % a tím pomohla 
obvodu naplnit jeden ze stěžejních cílů.

„Jde o první sběrný dvůr v kraji 
s dotací převyšující pět milionů, na 
který unie přispěla“, uvedl místosta-
rosta Zdeněk Mádr. Nadstandardní ote-
vírací doba usnadní lidem rozhodování, 
kdy a kde se snadno zbaví odpadu, 
který vyprodukovali.  (ek/pn) 

Kulturní grant z roku 2008 byl úspěšně vyčerpán 
V roce 2008 putovala částka 

400.000,- korun z rozpočtu městského 
obvodu Plzeň 4 na projekty v rámci 
Kulturního grantu.  

Peníze z grantu, zaměřeného zejména 
na kulturní, spolkové a publikační 
aktivity, plynuly v loňském roce na 
podporu rozmanitých  činností. Obvodní 
rozpočet tak přispěl např.  na projekty 
sdružení při ZUŠ Bedřicha Smetany 
s názvem „Písničky pro každou rodinu“ a 
„Roztancováno“, podpořil Junior or-
chestr s projektem „Hudba pro děti, mlá-
dež a občany Městského obvodu Plzeň 
4“. Dále pomohl finančně Klubu 
plastikových modelářů z Doubravky při 
konání mezinárodní soutěže leteckých 
modelů v Plzni -  Lobzích, dále přispěl 

Souboru Jiskra 58 na projekt nazvaný 
„Pojeďte s námi po formanské cestě 
Doubravkou a Újezdem“, doubravecké 
obci Baráčníků pak na tradiční 
„Vynášení Morény“. Spolku Plzeňáček 
se přispělo na pořízení nových lidových 
krojů, Dechové hudbě Oty Hellera na 
uspořádání promenádních koncertů 
v MO Plzeň 4, Domovu pro seniory sv. 
Jiří na hudební produkce pořádané pro 
obyvatele domova a v neposlední řadě 
též společnosti LAKI, která uskutečnila 
na Doubravce již III. ročník „Plzeňských 
ohýnků“.  

Příspěvek dále putoval společnosti 
AV PRON na jednodenní hudební festi-
val pod názvem „Hudební rej“ a na Bie-
nále kresby Plzeň pro možnost uspořá-

dání výstavy obrazů doubraveckého ro-
dáka Miloše Frančeho v zasedací míst-
nosti obvodní radnice. Obvod také fi-
nančně přispěl Klubu přátel c. k. Divadla 
Pluto na projekt „Divadlo dětem zábavou 
a poznáním“ a Agentuře Pluto na oslavy 
10 let existence této malé profesionální 
scény.  

Kulturní grant vyhlašuje obvodní za-
stupitelstvo na každý rok. Z došlých 
projektů pak Grantová komise vybírá ty, 
které by měla obvodní samospráva pod-
pořit. Přestože v důsledku ekonomické 
recese poklesnou obcím rozpočtové 
příjmy, bude i v tomto roce menší část 
obvodního rozpočtu věnována do oblasti 
kultury.  Anna Doerrová 

tajemnice Grantové komise 

Za reklamní poutače v podchodu se 
bude platit více, a to o sazbu DPH 
O devatenáctiprocentní sazbu daně 

z přidané hodnoty se zvýší nájemné za 
reklamní poutače umístěné v podchodu, 
který vede na Ústřední hřbitov pod 
Rokycanskou třídou.  
„Město Plzeň se od letošního roku stalo 
plátcem DPH. Zákon říká, že mezi pří-
jmy z ekonomické činnosti, u kterých na-

řizuje odvod DPH, jsou i příjmy za po-
skytnutí reklamních služeb. Proto ob-
vodní rada rozhodla, že ke všem smlou-
vám na poutače v podchodu bude třeba 
uzavřít dodatky,“ uvádí podrobnosti sta-
rosta 4. obvodu Hynek Brom. 
S uzavřením dodatků musí také souhlasit 
nájemci reklamních ploch.  (kp) 

Obvod řeší svoz separovaného odpadu 
Klesající ceny druhotných surovin a také 
nižší zájem o ně řešila rada čtvrtého 
plzeňského obvodu. 
„Firmy nejsou schopné za stávající ceny 
suroviny likvidovat, proto jsme schválili 
ukončení stávající smlouvy na svoz 
separovaného odpadu s firmou EKO-
SEPAR a zároveň jsme s ní uzavřeli 

novou smlouvu, ale na dobu určitou do 
konce letošního července,“ říká místo-
starosta Zdeněk Mádr. 
Během této doby obvod připraví a vypíše 
výběrové řízení, které bude problematiku 
svozu separovaného odpadu komplexně 
řešit. 

(kp) 

Školka ve Staniční prošla opravou 
Zařazení rekonstrukce 54. mateřské 

školy ve Staniční ulici do plánu investic 
na letošní rok schválilo obvodní 
zastupitelstvo. Potvrzuje se tak, že se 
v politice obvodu předškolním zařízením 
věnuje značná pozornost již po několik 
rozpočtových let.  

„V loňském  roce  jsme nechali  zpra- 

covat projektovou dokumentaci na 
stavební úpravy, získali stavební 
povolení a nyní celou akci provedli,“ říká 
místostarosta Zdeněk Mádr s tím, že šlo o 
nutné úpravy vnitřních prostor, aby bylo 
možné zvýšit kapacitu tohoto zařízení. 
Vynaložené náklady se pohybují okolo 
150 tisíc korun.  (pn) 

Na místní radnici vzniká koncepce sportu 
Do závěrečné fáze dospěla příprava 

Koncepce sportu pro území čtvrtého 
plzeňského obvodu. Její zpracování 
zadala obvodní rada. 

„V současné době do koncepce za-
pracováváme informace o vizi budoucího 
rozvoje areálů určených pro sport na 
území obvodu, které jsou ve vlastnictví 
nebo správě tělovýchovných jednot a 

dalších sportovních organizací,“ přibli-
žuje starosta obvodu Hynek Brom. 
Informace od těchto organizací 
zpracovává Komise pro sport a prevenci 
kriminality. Jejich činovníci se tak 
mohou na tuto komisi obracet. Více 
informací poskytne tajemnice komise 
Ivana Baušová - bausova@plzen.eu, tel.: 
378 036 632.  (kp) 



TÉMA 
Základní informace pro občany, kteří byli zasaženi 
utlumením výroby a následnou ztrátou zaměstnání 

První kroky osoby, která byla zasa-
žena utlumením výroby, by měly smě-
řovat na příslušný úřad práce podle 
místa trvalého pobytu. Občané 4. pl-
zeňského obvodu spadají pod Úřad 
práce v Plzni, ul. Kaplířova 7. 
Dojde-li ke skončení pracovního po-
měru, může občan požádat úřad práce 
o zprostředkování zaměstnání a stát se 
uchazečem o zaměstnání. Při splnění 
podmínek nároku bude takovému člo-
věku úřad práce poskytovat podporu 
v nezaměstnanosti. Základní podmín-
kou je získání 12 měsíců doby zakláda-
jící důchodové pojištění v posledních 3 
letech před podáním žádosti o zpro-
středkování zaměstnání. S uchazečem 
o zaměstnáním nesmí být v posledních 
6 měsících skončeno zaměstnání pro 
porušení pracovních povinností zvlášť 
hrubým způsobem. 
Výše podpory v nezaměstnanosti se 
stanoví z posledního ukončeného za-
městnání a činí první 2 měsíce podpůr-
čí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí 
doby 50 % a po zbývající podpůrčí do-
bu 45 % průměrného měsíčního čisté-
ho výdělku. 
Doba poskytování podpory v neza-
městnanosti se odvíjí od věku uchazeče 
o zaměstnání v době podání žádosti o 
podporu v nezaměstnanosti a 

- do 50 let věku činí 5 měsíců 
- nad 50 do 55 let věku 8 měsíců 
- nad 55 let věku činí 11 měsíců. 

Druhým krokem je, aby se osoba in-
formovala na úřadě práce o nároku na 
dávky státní sociální podpory. Zde také 
může uplatnit na předepsaných tiskopi-
sech svoji žádost o některou z dávek. 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na 
úřadě práce nebo na internetových 
stránkách http://portal.mpsv.cz/. V této 
situaci přicházejí především v úvahu 
dávky 

- přídavek na dítě (opakující se dávka 
k pokrytí nákladů spojených 
s výchovou a výživou nezaopatře-
ných dětí) 

- sociální příplatek (opakující se 
dávka k pokrytí nákladů spojených 
se zabezpečováním potřeb nezao-
patřených dětí) 

- příspěvek na bydlení (opakující se 
dávka k pokrytí nákladů na bydle-
ní). 

Třetí a poslední krok podnikne osoba 
v případě, že má i přes předchozí dopo-
ručení nedostatečné příjmy, tzn. když 
osobě nedostačuje nebo jí není vyplá-
cena podpora v nezaměstnanosti (po-
případě dávky státní sociální podpory). 
Je nutné, aby občan navštívil příslušný 
pověřený obecní úřad podle místa trva-
lého bydliště, kde lze získat informace 
o případné další pomoci prostřednic-
tvím dávek pomoci v hmotné nouzi. 
Pro osoby trvale žijící v městském ob-
vodě Plzeň 4 je pověřeným obecním 
úřadem Úřad městského obvodu Plzeň 

4, Mohylová 61. Zde jsou k dispozici 
tiskopisy žádostí, nebo si může osoba 
tyto tiskopisy vytisknout z webových 
stránek http://portal.mpsv.cz/. Vznik 
nároku na dávky pomoci v hmotné 
nouzi lze posoudit jen na základě 
uplatněné žádosti a po následném ově-
ření plnění podmínek. Přijetí žádosti 
nemůže být ze strany úřadu odepřeno. 
Dávky pomoci v hmotné nouzi jsou 

- příspěvek na živobytí (opakující se 
dávka k pokrytí základních život-
ních potřeb osoby v hmotné nouzi) 

- doplatek na bydlení (opakující se 
dávka k pokrytí nákladů spojených 
s bydlením, které nebylo možné 
uhradit z příspěvku na bydlení) 

- mimořádná okamžitá pomoc (jed-
norázová pomoc k řešení zákonem 
stanovených sociálních situací, do 
nichž se osoba dostane, např. hroz-
ba vážné újmy na zdraví, mimořád-
ná událost, hrozba sociálního vy-
loučení aj.). 

U všech dávek hmotné nouze se zkou-
mají sociální a majetkové poměry, a 
proto nejsou-li osoby bezprostředně 
ohroženy a mohou po určitou dobu ješ-
tě uspokojovat z vlastních prostředků 
své základní osobní potřeby, nelze je 
považovat pro účely dávek pomoci 
v hmotné nouzi za osoby v hmotné 
nouzi. Jaroslava Hrabáčková 

vedoucí sociálního odboru
 

Mapka s vyznačením sídla Úřadu práce v Plzni. Základní podmínkou pro to, aby člo-
věk bez práce mohl čerpat dávky sociální péče od ÚMO Plzeň 4, je jeho registrace u 
Úřadu práce v Plzni, ul. Kaplířova 7. 

Apel městské 
policie za čistá 

pískoviště 
Pracovníci prevence kriminality při 

Městské policii v Plzni neustále slýchají 
stížnosti z řad občanů města na venčení 
psích miláčků v okolí dětských hřišť a 
pískovišť. Jednou z variant řešení pro-
blému by bylo oplocení takových center. 
Ale otázkou je, kolik a jaká pískoviště 
z celkového počtu cca 240 ve čtyřech pl-
zeňských obvodech oplotit. Proto by-
chom chtěli požádat vás, občany 4. ob-
vodu, o vyjádření se k tomuto problému 
formou písemných návrhů do informač-
ních schránek umístěných na úřadech, 
nebo také na adresy elektronické pošty
ceskova@plzen.eu ,  vlckovaa@plzen.eu, 
či zasílat na adresu Dominikánská ul. 12, 
Plzeň, PSČ: 301 00, SMEK.  (jp)



Anketní lístek „Rodáci“ 

 Mám zájem být členem  
Rodáků z Doubravky. 

 Chci se podílet na aktivitách.

Jméno: ................................................ 

Místo nar.: ......................................... 

Rok nar.: ............................................. 

Kontakt:.............................................. 

 .............................................................. 

NÁZOR ZASTUPITELE 
Blokový objezd v Lobzích nechceme 

V poslední době se v tisku opět obje-
vily informace, že by se v budoucnu měla 
změnit trasa trolejbusu č. 13 v Lobzích, a 
to tak, že by trolejbus směrem z města 
jezdil jednosměrně Revoluční ulicí, za-
tímco do města by jezdil po současné 
trase. Přitom se příliš neví o tom, že Ra-
da a následně Zastupitelstvo MO Plzeň 4 
jednosměrnou trolejovou trať MHD 
v Revoluční ulici již vypustilo z registru 
obvodních investic a nadále s ní nepočí-
tá. Smést se stolu nápad „ojedinělého 
blokového objezdu“ je totiž velmi ro-
zumným rozhodnutím. 
Komu by taková změna vlastně prospě-
la? Rozhodně ne občanům z oblasti ko-
lem Revoluční ulice. Ti z jejího dolního 
konce by na jízdu do města nadále chodi-
li na trolejbus na Rokycanskou, protože 
by to bylo o hodně rychlejší než objíždět 
trolejbusem tak velký blok. Ti z horního 
konce zase mohou už teď chodit na ko-
nečnou a nepředstavovalo by to pro ně 

žádnou výraznou změnu. Výraznou změ-
nu by naopak přineslo další zhlučnění 
Revoluční ulice, protože trolejbusová 
doprava by při jízdě do kopce v Revoluč-
ní ulici dělala obrovský hluk. Narozdíl 
od jízdy trolejbusu do kopce po Rokycan-
ské třídě by se trolejbusy v Revoluční 
ulici totiž nacházely mnohem blíže obyt-
ným domům a hlavně na stejné výškové 
úrovni. Revoluční ulice by se pak musela 
ekologicky zdevastovat, protože tamní 
dlouhá a krásná alej stromů by padla za 
oběť trolejbusovým drátům. 
Ze změny by samozřejmě neměli nic ani 
obyvatelé horní části Lobez, kteří bydlí 
kolem současné dvojsměrné trasy trolej-
busu. Ti by na cestě domů museli opět 
objíždět celý velký blok a ztráceli by zby-
tečně čas. Vyloženě do problémů by se 
pak dostali lidé z Rokycanské třídy, kteří 
by mohli pěšky vyrazit do strmého kopce, 
nebo také ztrácet čas dlouhým objezdem. 
Počet lidí, které by varianta s objezdem 

efektivně obsloužila, by tak byl mnohem 
menší, než je tomu při současné variantě. 
Aby se taková věc vůbec dala uskutečnit, 
musela by se zrušit konečná trolejbusu. 
Aby řidiči nemuseli absolvovat dlouhé 
jízdy bez přestávky, počítalo se i se zkrá-
cením trasy trolejbusu směrem do města. 
Obyvatelé Lobez by tak přišli o možnost 
dostat se bez přestupování na mnohá dů-
ležitá místa. 

Podotýkám, že nemám nic proti tro-
lejbusové dopravě, sám ji důsledně pou-
žívám a z ekologických důvodů se maxi-
málně vyhýbám jízdě automobilem. Ale 
trolejbusové trasy by měly být vedeny 
místy, kde budou opravdu užitečné, kde 
je pro ně přirozené prostředí a kde ne-
budou působit nepříjemné potíže. Proto 
vítám moudré rozhodnutí Rady a Zastu-
pitelstva MO Plzeň 4. 

 Ing. Zdeněk Trmota 
 zastupitel ČSSD 

 
Schéma blokového objezdu, o němž píše Z. Trmota. Modře vyznačena trasa se zastávkami.  Publikace Boleveckých rodáků. 

Vznikne spolek rodáků z Doubravky?
V mnohých plzeňských obvodech 

existují pravidelná setkání místních rodá-
ků. Spolkové aktivity vyvíjejí například 
v Doudlevcích, scházejí se i pamětníci 
Karlova.  

Největší aktivity vyvíjejí v Bolevci, kde 
Sdružení boleveckých rodáků zajišťuje 
mnoho akcí po celý rok. Mimo jiné vyda-
lo i knihy o své činnosti a o historii Bo-
levce a okolí. Právě jejich práce inspiruje 
některé zdejší občany k myšlence, že v 
jedné z nejstarších čtvrtí Plzně, starší než 
město samo, ještě není založeno Sdružení 
doubraveckých rodáků. 

Máte zájem o podobnou činnost a setká-
vání doubraveckých rodáků? Pokud ano, 

vyplňte anketní lístek a vhoďte jej do 
označené schránky u podatelny doubra-
vecké radnice. Anketa bude otevřena do 
konce dubna. Spoluzakladateli Doubra-
veckých rodáků se tak můžete stát i Vy. 
Doubravka (do r. 1926 nezávislá obec) 
má hlubokou historii i tradici, kterou ro-
dáci chtějí uchovávat a seznamovat 
s fakty ty, kteří historii své čtvrti neznají. 
Mnozí z Vás máte staré fotografie, člán-
ky, obrázky či další historické doklady o 
tom, jaké to bylo, když Doubravka byla 
jen Doubravka a ne část Plzně.  
Připojte se prostřednictvím ankety. Vy-
plněný lístek můžete zaslat poštou nebo 
vhodit do schránky u podatelny ÚMO 
Plzeň 4 po celý měsíc duben.  (ll) 



Jednou z hvězd pěveckého finále doubraveckých základních škol byla
Dana Partynglová (v popředí). Se svými tanečnicemi interpretuje song
„Mně se líbí Bob.“ 

Žáci škol ze 4. obvodu si osahali „Nebe plné hvězd“ 
Máte rádi hudbu? Posloucháte ji? Zpíváte si? Pokud jste 

alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ano, pak možná 
máte tuto zálibu společnou s třicítkou dětí, která se v úterý 24. 
2. 2009 zúčastnila finálového večera pěveckého klání nazvané-
ho Nebe plné hvězd.  
Soutěž, kterou pořádala agentura City Music v čele s panem 
Romanem Audesem, byla určena žákům 14., 22. a 28. základní 
školy v Plzni. Jejím cílem bylo umožnit pěvecky nadaným žá-
kům vystoupit před veřejností a dokázat, co se v nich skrývá. 
Vybrané děti obou stupňů doubraveckých základních škol se na 
své vytoužené pěvecké představení měsíc svědomitě připravo-
valy a v úterý večer bylo proto v Kulturním domě v Šeříkové 
ulici opravdu co poslouchat a na co se dívat. Každý si přišel na 
své – od roztomilých, krásně zpívajících prvňáčků, po skvělé 
výkony odrostlejších slečen a kluků. 

Galavečer byl rozdělený do dvou částí. Nejdříve vystoupili žáci 
prvního stupně, mezi kterými se zvláště blýskla svojí Dívkou 
na koštěti žákyně čtvrté třídy 22. ZŠ Alice Feifrlíková. Její vy-
stoupení bylo přehlídkou čistého zpěvu, tanečního umění i 
úsměvů, kterými malá Saxana okouzlila nejen odbornou porotu 
a získala nakonec ve své kategorii pomyslnou zlatou medaili. 
V kategorii druhého stupně nenechala „dvaadvacítka“ nic ná-
hodě a obsadila všechny tři nejvyšší příčky. Nejvíce však svým 
suverénním výkonem překvapil všechny přítomné Josef Zicha, 
který zazpíval píseň Michala Davida ‚Největší z nálezů a ztrát‘.  
Jsme rádi, že děti i přes náročnost celého programu nechaly 
trému před dveřmi koncertního sálu a předvedly divákům i po-
rotě velmi vyrovnané a osobité výkony.   

Kateřina Skočilová, 22. ZŠ 

Masopust v Domově sv. Jiří 
Masopustní veselice, kte-

rou se na masopustní úterý 
zakončuje masopust, vypukla 
24. února i v Domově sv.  
Jiří pro seniory v Doubravce.  
Domem voní smažené šišky, 
koblížky, kafíčko, v kuchyni 
ještě čeká tlačenka. Klienti 
mají připravené škrabošky, 
které už několik dní vytvářeli 
v ergoterapeutické dílně.  

Muzika vyhrává  – „disk-
žokejem“ je veselý šašek. Už 
přichází průvod masek. Per-
sonál se vystrojil do zámec-
kých šatů – bylo na co se dí-
vat.  Ale průvodem prochází i 
dvorní zahradník se svou 
„spanilou“ zahradnicí. Při-
nášejí darem své výpěstky – 

koše citronů a květiny.  Klien-
ti se snaží odhalit, kdo se za 
kterou maskou skrývá. A to už 
ti nejbystřejší hlásí:  „Vždyť 
tím zahradníkem je náš pan 
starosta a paní Doerrová za-
hradnicí!“  Za chvilku se už 
také se všemi vítají. Chodí 
sem už skoro jako domů – 
nevynechají s paní Doerro-
vou žádné narozeninové gra-
tulace.  „Tak dobré srdce ja-
ko ten náš, nemá žádný jiný 
starosta“, říkají lidé 
z Domova. Je vždy otevřený 
potřebám Domova a hmotné i 
finanční podpoře. A tak se 
zpívalo, tančilo, povídalo a 
všem bylo dobře, a o to také 
přeci jde.  (lk)

 

Vyhlašuje se výtvarná soutěž Plzeň – město, kde stojí za to žít. 
Přirostlo vám fotografování k srdci? A máte rádi své město? Přihlaste se proto do soutěže 
na téma „Plzeň – město, kde stojí za to žít“, která se koná pod záštitou primátora Pavla Rödla. 

Nové pohledy na Plzeň z hlediska 
zdravého životního stylu a životního pro-
středí by měla přinést soutěž, kterou vy-
hlašuje odbor životního prostředí plzeň-
ského magistrátu. Téma je Plzeň – měs-
to, kde stojí za to žít. 
Vítány jsou všechny práce, které přine-
sou nové pohledy na Plzeň z hlediska 
zdravého životního stylu, životního pro-
středí a trvale udržitelného rozvoje. Jed-
noduše řečeno ty, které odpovídají na 

otázku „Proč se mi dobře žije v Plzni?“ 
Soutěž je rozdělena na část výtvarnou 
(děti 1. až 5. třída a 6. až 9. třída) a foto-
grafickou (bez rozlišení věku). Autoři 
nejlepších prací se mohou těšit na hod-
notné ceny od firmy K+B Elektro – 
Technik, s.r.o. (digitální fotoaparáty, di-
gitální fotorámečky a MP4). Vybrané 
práce budou vystaveny v sadovém okru-
hu historické části města v srpnu 2009 u 
příležitosti blížícího se finále mezinárod-

ní soutěže The LivCom Awards 2009, 
jejímž mottem je „vytvářet města, kde 
stojí za to žít“.  
Pravidla soutěže najdete na stránkách 
www.livcom2009.cz (v sekci Výtvarná a 
fotografická soutěž). Soutěžní práce je 
potřeba odevzdat do 20. května na adrese 
Odbor životního prostředí MMP, Kopec-
kého sady 11, Plzeň, kancelář číslo 203. 
Více informací též na telefonním čísle 
378 033 204. (kj)

5. a 6. června 2009 čekají občany eurovolby v obvyklých okrscích 
Na dny 5. a 6. června 2009 byly vy-

hlášeny prezidentem Václavem Klausem 
volby do Evropského parlamentu.  

Volby budou zahájeny v pátek 5. 
června 2009 ve 14.00 hodin a volební 
místnosti budou otevřeny do 22.00 ho-
din. Druhý den voleb 6. června 2009 bu-
de možno hlasovat v době od 8.00 do 
14.00 hodin. Pro letošní volby zůstává 
organizace stejná jako v minulých letech. 

Na území Městského obvodu Plzeň 4 
bude zřízeno 25 volebních okrsků, je-
jichž sídla jsou beze změn, kromě okrsku 
č. 175 v Újezdě, který bude přemístěn do 
budovy Základní školy Újezd, ul. Ná-
rodní 1. Okrsek č. 177 v Bukovci zůstane 
v budově Hasičské zbrojnice Bukovec, 
Zemědělské náměstí 3. 
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování 
budou všem voličům podle zákona doru-

čeny na adresu jejich trvalého pobytu, a 
to nejdéle 3 dny před konáním voleb, tj. 
do 2. června 2009. Pro zajištění doručení 
jmenovaných materiálů (v obálkách se 
jménem voliče a sídlem volebního okrs-
ku) žádáme občany o kontrolu a případ-
ně čitelné označení dopisních schránek 
správnými jmény.  

Štěpánka Kanická 
vedoucí odboru vnitřních věcí



17. 4. 2009 – památka obětí náletu a padlých ve 
II. Světové válce 
 - 10:00 hod. – Sousedská ulice 
 - 11:00 hod. – Jateční ulice 
 - 14:00 hod. – Habrmannův park a 
    budova Konzervatoře ve Školní ulici. 
 
30. 4. 2009 – pietní akce na počest padlých čes-
koslovenských letců z Plzně – Doubravky 

- 16:00 hod. – Habrmannův park a položení 
  květin k pamětní desce na budově Konzervatoře. 

5. 5. 2009 – tiché vzpomínky na oběti světových 
válek u pamětních míst 

- 12:00 – 13:00 hod. – položení květin 
k pomníkům bez projevu a přesného časo-
vého vymezení, a to u pomníku v Újezdě, 
Hřbitovní ulici a na střelnici v Lobzích. 
 

29. 5. 2009 – uctění památky popravených za I. 
a II. světové války (mezi kostelem a 1. ZUŠ) 

- 11:00 hod. – pietní akt u pomníku popravené-
ho vůdce rumburské vzpoury Stanka Vodičky. 

Děti ze škol a školek opět obohatily život seniorům 
Pátek třináctého (13. 2. 2009) se 

v obřadní síni plzeňské radnice nesl ve 
slavnostním duchu. Hodnotné ceny 
z rukou představitelů města zde přebírali 
ředitelé plzeňských mateřských a zá-
kladních škol.  

Vyhlašovány byly výsledky 2. roční-
ku celoměstské soutěže na téma „Pří-
kladná spolupráce mateřské či základní 
školy se seniory“. Tento počin iniciovalo 
město Plzeň v září 2007, v souladu se 
schválenou střednědobou rozvojovou 
koncepcí a na základě požadavku veřej-
nosti podílející se na Komunitním pláno-
vání sociálních služeb. 
Stesky současných seniorů, kteří pouka-
zují na mravní „nevědomí“ a citovou 
prázdnotu mladé generace, město do jisté 
míry chápe jako opodstatněné. Nejen od 
seniorské veřejnosti zaznívá pravidelně 
požadavek po vyladění vztahu mezi mla-
dou a stárnoucí generací, která citlivě 
vnímá úctu ke stáří jako společenskou 
normu nikoli prázdný pojem. Senioři vo-
lají po odpovídající výchově ke stárnutí 
od útlého věku jako účinné prevenci dis-
kriminace seniorů v běžném životě. 
Tradiční pojetí rodiny, základního kame-
ne v utváření osobnosti dítěte, postavené 
na prolínání a těsném soužití několika 
generací, doba plošně vytěsňuje. Někde 

dokonce do té míry, že děti předškolního 
a mladšího školního věku své prarodiče 
nevídají vůbec – ať již pro časovou za-
neprázdněnost rodičů, vzdálenost, eko-
nomické důvody nebo prostý nezájem.  
Škola a učitelé jsou pak těmi, kteří 
v konkrétních případech (a mnohdy jako 
jediní) mají na dítě čas, vychovávají ho, 
formují, připravují pro život a dohlíží 
nad jeho řádným vývojem. 
Předsedkyně Výboru pro realizaci ko-
munitního plánu a rezortní náměstkyně 
Marcela Krejsová říká: „Nemáme žádné 
složité a striktní zadání pro účastníky 
soutěže – necháváme školám volný 
prostor pro vlastní invenci a skutečně se 
necháváme překvapit tím, co s koncem 
kalendářního roku obdržíme.“  Vybírat 
nejlepší projekt není nic snadného, po-
tvrzuje náměstkyně: „Takže jsme letos 
vedle standardních míst udělili ještě 3 
zvláštní ceny dětským pěveckým a hu-
debním formacím a jednu cenu mimo-
řádnou za jednorázový počin – ta směřo-
vala přímo dětem jedné mateřské školy.“ 
Letošní ročník přinesl rozšíření zájmu 
škol a množina přihlášených předestřela 
řadu nevšedních nápadů, kreativních po-
činů a společných aktivit dětí a seniorů. 
„Hodnotícími kritérii byly originalita po-
jetí, počet oslovených seniorů, kategorie 

oslovených seniorů, počet a způsob za-
pojení dětí, oboustranný přínos či dlou-
hodobá udržitelnost,“ uvádí metodička 
pro sociální služby Alena Hynková.  
A pokračuje: “Městu se tím již podruhé 
dostávají do rukou originální doklady 
toho, jak nenásilně vést děti ke slušnosti 
a úctě. Podle Hynkové hrají školská zaří-
zení ve výchově k mezigenerační tole-
ranci a ohleduplnosti dětí ke stáří vý-
znamnou úlohu.  „Plzeňské školy leckdy 
dorovnávají nad rámec svých povinností 
to, v čem rodinná výchova pochybila ne-
bo dlouhodobě selhává,“ uzavírá Hynko-
vá. 
Slovy chvály nešetřil ani ředitel Měst-
ského ústavu sociálních služeb Vladimír 
Chuchler: „Díky jsou nezbytné, ale zda-
leka nevyjadřují to, co bych chtěl všem 
školám, učitelům a hlavně dětem vzká-
zat. Nelze slovy opsat, co štěstí rozdají 
starým lidem, našim klientům.“ 
Vítězné základní školy převzaly ocenění 
z rukou první náměstkyně Marcely Krej-
sové a radní pro školství Petry Kacovské, 
kterou při vyhlašování úspěšných mateř-
ských škol vystřídali starostové jednotli-
vých městských obvodů. Poděkováním 
všem pak bylo vystoupení vokálně in-
strumentální skupiny Parapet. 

(ah/pn)

Od ledna jsou obce plátci daně z přidané hodnoty 
K 1. lednu tohoto roku nabyla účin-

nosti novela zákona o DPH, která měla 
zásadní dopad na postavení obcí jako 
plátců daně z přidané hodnoty.  Město a 
jeho 10 městských obvodů se muselo 
zaregistrovat jako plátce. 

Dosud záleželo na jednotlivých ob-
cích, zda k plátcovství DPH přistoupí 
nebo ne. Novela toto mění a nyní je obec 
povinna se zaregistrovat jako plátce DPH 
a ze zdanitelných plnění odvádět daň 
tehdy, jakmile dosáhne ve 12 měsících 
po sobě jdoucích obratu alespoň 1 milio-
nu korun. Jedná se o zdanitelná plnění 

z tzv. ekonomických činností města, 
např. z pronájmů majetku. Na veřejno-
právní činnosti města, jako je např. vybí-
rání místních nebo správních poplatků, 
se daň z přidané hodnoty nevztahuje. 

Protože se jedná o velmi složitou da-
ňovou agendu, magistrát města Plzně i 
jednotlivé městské obvody se na tuto 
skutečnost připravovaly již během roku 
2008. Souvisela s tím celá řada organi-
začních opatření a vynakládání finanč-
ních prostředků na proškolení zaměst-
nanců nebo na úpravy softwarového vy-
bavení počítačů.  

Občanů se tato změna dotkne jen velmi 
málo. V souvislosti s tím byly navýšeny 
o sazbu DPH ceny některých ekonomic-
kých činností, např. za kopírování pro 
veřejnost nebo krátkodobé pronájmy za-
sedacích místností v budovách spravo-
vaných městem nebo městským obvo-
dem.  
Předpokládá se, že pro městský rozpočet 
z toho nebudou plynout žádné zásadní 
výhody, neboť se odhaduje, že bilance 
odvodu daně a uplatnění daňového od-
počtu bude neutrální nebo mírně příjmo-
vá. Štěpánka Majerová, FIN 

Dubnové a květnové pietní akty ve 4. plzeňském obvodu 
 



Představitelé 4. obvodu 
plánují setkání s občany

V měsíci dubnu 2009 proběhnou 
setkání s občany a zástupci Městského 
obvodu Plzeň 4. Všechna plánovaná 
setkání proběhnou v jednotlivých čás-
tech 4. obvodu s ohledem na docház-
kovou vzdálenost na obvyklých mís-
tech jako v letech minulých. Akce se 
může zúčastnit každý občan 4. plzeň-
ského obvodu a vyjádřit zde svůj ná-
zor či připomínku na problémy a po-
třeby v místě, kde žije.  
První setkání s občany proběhne v 
Lobzích 6. dubna 2009 od 16.30 hodin 
v budově Salesiánského střediska. 
Další plánované setkání s občany se 
uskuteční v Hasičské zbrojnici 
v Červeném Hrádku dne 15. 4. 2009 
opět od 16.30 hodin. Setkání s občany 
Újezdu se plánuje na 22. 4. 2009, tra-
dičně v restauraci U Šebestů. Poslední 
středu v měsíci dubnu tj. 29. 4. 2009 
proběhne setkání s občany Bukovce 
v budově Hasičské zbrojnice v Bu-
kovci od 16.30 hodin. 

(šk) 

www.fotovoltaika.wbs.cz 

Fotovoltaické systémy 
 Polohovací jednotky 
 Solární stavebnice pro každého 
Výstavba na klí

Projektové poradenství  
& p

+420 607 608 088 

fotovoltaika@sendme.cz 

SMS centrum pro obyvatele nahrazuje obecní rozhlas 
Městský obvod Plzeň 4 ve spolupráci 

se Správou informačních technologií 
města Plzně provozuje pro občany čistě 
elektronickou a bezplatnou službu. Po-
mocí té si může každý po zaregistrování 
objednat zasílání SMS zpráv na svůj 
mobilní telefon. 

Od jara roku 2007 může každý získá-
vat krátké zprávy týkající se činnosti a 
působnosti samosprávy a jejího úřadu. 
Každá SMS má v úvodu identifikační 
text „Plzen 4 INFO“, po němž pak ná-
sleduje text sdělení. Náklady na zasílání 
zpráv jsou hrazeny v plném rozsahu 
z doubraveckého rozpočtu. 

Služba je dostupná všem občanům, 
vlastnícím mobilní telefon, kteří se 
zdarma zaregistrují. Místo trvalého byd-
liště nerozhoduje. Občan si může zvolit 

jedno nebo více témat, která preferuje. 
V některých případech si může i upřesnit 
lokalitu obvodu, která ho zajímá. Regis-
trace je platná jeden rok od data zaregis-
trování. Po uplynutí jednoho roku je za-
potřebí si registraci obnovit. 

„V systému bude uloženo pouze za-
registrované číslo mobilního telefonu, 
žádné jméno, žádné osobní údaje,“ říká 

tajemnice ÚMO Plzeň 4 Martina Brůho-
vá a dodává, že systém si každý registro-
vaný nastaví podle svých potřeb. „Na-
stavení lze kdykoli měnit nebo zrušit,“ 
doplňuje tajemnice. 

Pokud ÚMO Plzeň 4 vloží do systé-
mu zprávu ve formě SMS, bude odeslána 
všem zaregistrovaným podle klíče, jaký 
okruh informací si objednali.  Tedy ne 
všem všechno, ale každému jen to, co si 
objednal, je-li taková informace 
k dispozici. Občané se nemusí obávat, že 
budou obtěžováni záplavou nevyžáda-
ných informací. 
Zájemce o informace z SMS centra si 
otevře adresu http://smscentrum.plzen.eu 
a dále postupuje podle pokynů, které mu 
internetový server zobrazuje přímo na 
jeho monitoru. (kp)

Fond opět poskytne půjčky na bydlení 
Návratné finanční výpomoci, resp. 

nízkoúročené půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení mohou čerpat i obyvatelé 
městského obvodu Plzeň 4.  Řešení je 
vhodné i pro tzv. zprivatizované pane-
láky. Vzhledem k tomu, že v minulosti 
byl zaznamenán nízký zájem o tyto 
zvýhodněné půjčky, je třeba poskyt-
nout veřejnosti více informací. 
Město Plzeň v zájmu zlepšení úrovně 
bydlení, životního prostředí a vzhledu 
města zřídilo účelový „Fond rozvoje byd-
lení“ (dále jen FRB), který slouží 
k poskytování půjček – návratných fi-
nančních výpomocí na zvelebení bytové-
ho fondu, obytných budov a jejich staveb 
na území městských obvodů. Adresáty 
půjček FRB mohou být právnické i fy-
zické osoby, které vlastní rodinné nebo 
bytové domy, popř. byty,  dále pak spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek, 
kteří přijmou závazek použít poskytnutou 
půjčku podle stanovených a ve smlouvě 
uvedených pravidel a podmínek. Pravi-
dla 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 organizuje pří-
slušný městský obvod. Oznámení o vy-
hlášeném výběrovém řízení je vždy vy-
věšeno na úřední desce ÚMO Plzeň 4. 
Podkladem pro účast ve výběrovém říze-
ní Městského obvodu Plzeň 4 je podání 
žádosti, která musí obsahovat vyhláškou 
požadované náležitosti. Informace a for-
mulář žádosti obdrží zájemci nyní po vy-
hlášení výběrového řízení na Úřadu 
městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55 
– odbor výstavby (kancelář č. 3).  

Do 24. 4. 2009 se žádosti odevzdávají na 
podatelnu ÚMO Plzeň 4. Po skončení 
výběrového řízení vyhodnotí speciální 
výběrová 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 Magis-
trátu města Plzně, aby s nimi mohla být 
uzavřena smlouva o půjčce. Podrobnou 
informaci, na co lze konkrétně čerpat, 
získáte v kanceláři č. 3 doubravecké rad-
nice. Šárka Hrabáková 
 tajemnice FRB 

Děti vyprodaly Měšťanskou besedu 
Mimořádný úspěch si na své 

konto může připsat 1. ZUŠ Bedři-
cha Smetany v Plzni – Lobzích, je-
jíž nejmladší žáci vyprodali velký 
sál Měšťanské besedy. Stalo se tak 
při vánočním koncertu, konaném 
14. prosince loňského roku. Spolu 
s přípravným sborem Mateřídoušky 
složeným ze začínajících hudebníků 
do šesti let (vedeném Alenou Kun-
tzmanovou) se představil sbor No-
tičky (vedený Janou Pošarovou), 
který je již skutečným pěveckým 

tělesem složeným z dětí ve věku 6-9 
let a akordeonový soubor Fénix 
(vedený Janem Kotrčem). Program 
koncertu naplněný zimním a vánoč-
ním repertoárem vyvrcholil společ-
nou vánoční písní. Všem třem sou-
borům lobezské ZUŠ přejeme do 
budoucna více takto vydařených 
akcí, novému provozovateli Měš-
ťanské besedy pak více účinkují-
cích, kteří vyprodají velký sál do 
posledního místa.  Šárka Široká 

2. místostarostka  

Co je SMS centrum? 
 elektronický servis 
 funkční kdekoli 
 zdarma echo do mobilu 
 jednoduchá registrace 

http://smscentrum.plzen.eu 

říjemné ceny! 



Na kole na hrady 
15. ročník největší veřejné cyklistické 

jízdy pořádá i tento rok Klub českých tu-
ristů (KČT) a TJ Lokomotiva Plzeň. 

Každý cyklista si proto zapíše 30. 
květen jako svůj startovní den. Dospělí 
cyklisté si mohou vybrat podle náročnosti 
a délky jednu ze sedmi tras v délce od 30 
do 150 km. Trasy jsou pak ještě rozděle-
ny na kategorie „horská“ a „silniční“. 

Pro rodiny s dětmi je rovněž připra-
veno vyžití v podobě patnáctikilometrové 
dětské trasy. Startovné činí pro dospělé 
20,- a pro děti 10,- Kč. 

Během akce se také cyklisté budou 
moci seznámit s novými trendy v cyklis-
tice a zajímavými cyklodoplňky. Pořada-
telé nicméně účastníky předem upozorňu-
jí, že je v průběhu akce nutné dodržovat 
silniční vyhlášku. Více informací na 
webu www.volny.cz/nakolezplzne nebo 
na tel.: 728 386 423. (pn) 

Výtvarná soutěž 
D-klub, zařízení MO Plzeň 4, vyhlašu-

je výtvarnou soutěž pro děti s názvem 
„Namaluj písničku“.  
Do soutěže se mohou přihlásit děti do 15 
let, individuálně či prostřednictvím škol, 
ve třech věkových kategoriích:   

- I.  předškolní věk 
- II. 6 – 10 let 

- III. 11 – 15 roků věku. 
Práce označené jménem, příjmením, ad-
resou, telefonem a věkem autora ode-
vzdejte osobně či poštou na adresu: 
D klub, Zábělská tř. 54B, 312 00 Plzeň, 
nebo na ÚMO Plzeň  4, Mohylová 55 na 
označené místo u podatelny v přízemí. 
Práce je nutno odevzdat do 15. května 
2009 (nevrací se). 
Námětem soutěže je ztvárnění jakékoliv 
písně - lidové, umělé, muzikálové atp., ať 
již v realistickém nebo netradičním poje-
tí. „Děti mají také možnost abstraktního 
zobrazení např. pocitů a nálady, které 
v nich píseň vyvolává,“ říká vedoucí klu-
bu Anna Šilhánková s tím, že výtvarná 
technika není stanovena. 
O výsledku soutěže budou telefonicky ne-
bo písemně informováni pouze vítězové a 
další ocenění účastníci. Porota si vyhra-
zuje právo udělit zvláštní ceny. Ceny bu-
dou předány do 19. 6. 2009.  (aš/pn) 

Jaro v D-klubu 
Všichni se už nedočkavě těšíme na 

příchod jara, Velikonoc, na sluníčko a i D 
klub na Zábělské třídě 54B v Doubravce 
připravil na toto období řadu akcí. 

Hned v první jarní den 21. 3. v 15.00 
h zveme děti i rodiče na pohádku Tři pra-
sátka, 4. 4. 2009 v 15.00 h na Veselé ve-
likonoce. V obou představeních  budou 

účinkovat herci u dětí oblíbeného Divadla 
Dráček Štěpánky Kašparové. 

Pro dospělé jsme připravili velmi za-
jímavou akci na sobotu 28. 3. 2009 v 9.00 
hod. Několikanásobná mistryně ČR ve 
floristice Hana Šebestová bude předvádět 
ukázky jarní a velikonoční vazby. A 
nejen to, dozvíte se plno informací o 
módních trendech v květinových i deko-
rativních vazbách, o barevných kombina-
cích i nejrůznějších materiálech.  
      Tradiční akce Velikonoční zdobení 
pro malé i velké se bude konat v pondělí 
6. 4. 2009 od 15.00 do 18.00 hod. Uvidíte 
např. pletení pomlázek i pletení z proutí, 
ukázky různých technik zdobení veliko-
nočních vajíček, které si budete moci i 
vyzkoušet (nezapomeňte si vzít vyfouklá 
vajíčka s sebou), budou se zdobit perníč-
ky, vyrábět jarní dekorace apod. Vstup je 
zdarma a hlavně děti si vždy zhotoví a 
odnesou domů plno krásných velikonoč-
ních drobností. 
     Poslední pohádkou divadelní sezony 
2008/2009 bude Láska a povidla, kterou 
sehraje známý plzeňský divadelní soubor 
Jezírko 18. 4. v 15.00 hod. 

     Doufáme, že si z naší nabídky vy-
berete a těšíme se na Vaši návštěvu. 

Anna Šilhánková 
vedoucí D-klubu 
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Na ÚMO Plzeň 4 
 

 výpisy z obchodního rejstříku 
 výpisy z živnostenského rejstříku 

výpisy z katastru nemovitostí 
 výpisy z rejstříku trestů 
ověřování listin a podpisů 

nejžádanější služby na jednom místě 

ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55 

kancelář č. 28 a 21 


