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Vážení spoluobčané,
V prosinci loňského roku jsem byla
zvolena starostkou našeho obvodu.
Důvěra, kterou jsem dostala, je pro
mě nesmírně zavazující. Nebude to
práce jednoduchá, ale spolu se všemi
členy zastupitelstva určitě zvládneme
všechny úkoly.
Z důvodu nižších finančních prostředků v oblasti investic plánujeme
dokončení rekonstrukce hasičské
zbrojnice v Újezdě za cca 3,5 mil. Kč
a vybudování parkovacích míst ve vnitroblocích zdejších sídlišť v první etapě.
Vzhledem k vysokému počtu seniorů
v našem obvodu, je potřeba vytvořit
podmínky pro aktivní životní styl.
Chtěli bychom vybavit některá chráněná hřiště cvičebními prvky pro seniory tak, jak nás inspirovaly dobré
příklady z pražských městských částí.
Co očekávám od roku 2010? Kromě výše uvedeného rozhodnutí o financování investic je to rok úporného
šetření. Nelze však zavřít kohoutky
všem - sportovcům a dalším neziskovým organizacím. To, co se dlouhá
léta tvoří, bychom velice rychle zbořili. Všichni se však budeme muset
uskrovnit. Je důležité uklidit obvod a
připravit se na volby, kde zhodnotíte
vše, co za 4 roky zastupitelé v obvodu
dělali a udělali.
Co se nám zatím nepodařilo? Např.:
- Naše radnice stále funguje v nevyhovujících prostorách stávajícího
úřadu. Zřejmě do konce volebního
období se situace nezmění, byť se
problém řeší cca 7 let.
- Hledáme využití Špitálského lesa,
máme zatím
zpracovanou
studii vlivu na
životní prostředí.

Jarmila
Jakubcová
starostka

Radní zamítli v Lobzích sportbar
Nájemce musí hledat jiný účel pronájmu pro své podnikání
Sportbar v prostorách bývalé prádelny v ulici Pod Vrchem nevznikne. Rada
4. obvodu totiž zamítla podnět stávajícího nájemce k udělení souhlasu se sportbarem.
Prostory bývalé prádelny na konečné
trolejbusu v Lobzích pronajímá městský
obvod provozovatelům soukromého podnikání. Nemovitost je ve vlastnictví města a je vedena jako objekt občanské vybavenosti. Prádelna se tu už léta neprovozuje.
Stávající nájemce si před koncem
loňského roku požádal o změnu účelu
pronájmu pro objekt, ve kterém dosud
podniká, s tím, že zde plánuje sportbar.
Návrh však narazil na odmítavé stanovisko majetkové komise. S ním se pak
také ztotožnila obvodní rada a návrh na
změnu účelu pronájmu zamítla.
„Na konečné v Lobzích už jeden
sportbar funguje,“ přibližuje důvody stanoviska samosprávy starostka Jarmila
Jakubcová. A dodává: „Nechtěli jsme do
jeho blízkosti umisťovat druhý.“
Podle ní není vhodné situovat dvě
obdobné provozovny do stejné lokality.

Nájemce tak bude muset hledat jiný podnikatelský záměr pro prostory bývalé
prádelny, pokud v nich chce působit.
„Větší koncentrace herních a sázkových provozoven v kombinaci s bary přitahuje sociálně problémové jevy. Určitě
zde lze provozovat méně kontroverzní
typ vyžití,“ uzavírá Jakubcová.

Není-li samospráva vlastníkem,
pak nerozhoduje
Otázka role obce a její možnosti přímo ovlivnit různé typy podnikání, ať už
více či méně kontroverzního, je úzce spojená s tím, zdali budovy či pozemky jsou
v obecním vlastnictví.
Samospráva totiž nemůže rozhodovat
o soukromém majetku a o podnikání
v něm. Tzv. rekolaudace čili změna účelu
užívání stavby je otázka státní správy pro
vlastníky (nájemce) a stavební úřad.
Protože v případě lobezské prádelny
vystupovala za vlastníka samospráva 4.
obvodu, celá věc se vyřešila ještě dříve.
Podnět k rekolaudaci tak ani nevzejde.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Vozovna ČSAD se možná odstěhuje pryč
Zastupitelé pouští do dalšího zpracování podnět na změnu územního plánu
Autobusová vozovna v budoucnu
snad zmizí z centra Doubravky. Vlastník
pozemků a majitel autobusového dopravce si přeje změnit územní plán tak, aby
bylo možné využít plochy dosud obsazené vozovnou jinak.
Jako těžkou výrobu dnes eviduje územní
plán plochy, na kterých se rozkládá technické zázemí ČSAD. Místo je tak uzavřené veškerému okolnímu životu, ulice
jako Opavská jsou zpřetrhané. Vřed
v srdci Doubravky je důsledkem nekoncepční územní politiky národních výborů
v minulosti.
Zastupitelé 4. obvodu proto přivítali podnět vlastníka pozemků a zdejšího dopravce ke změně územního plánu. Předběžně se zde uvažuje o městském bydlení
nebo o smíšeném území městském.
„Podnět ke změně vnímáme jako vstřícný
krok,“ říká předseda komise rozvoje Michal Steininger. A upřesňuje: „Budoucnost těchto ploch musí ztvárnit studie,

která spustí další projednávání změn
územního plánu“.
Právě zpracování územní studie a regulačních podmínek výstavby nyní bude
ležet na Útvaru koncepce a rozvoje města
Plzně. Zhruba za rok a půl by mohl být
znám konkrétní návrh na změnu územního plánu tak, aby mohl být předložen ke
konečnému rozhodnutí zastupitelstvu
města.
„Celý proces je na úplném začátku, ale
budeme ho bedlivě sledovat,“ ujišťuje
předseda Steininger. Změny územního
plánu projednávají různé orgány v obvodě a městě. Jsou to hlavně rozvojové komise, poté rady a zastupitelstva. To městské pak vydá konečné rozhodnutí. Než se
mu ale předloží, budou se průběžně řešit
s nepřeberným množstvím dotčených orgánů, jejichž stanoviska vyžadují zákony.
„Věřím, že k řešení dospějeme konsenzem,“ uzavírá Steininger.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Informace o jarních volbách do Poslanecké sněmovny
Poslanecké sněmovně končí volební období,
proto prezident Václav
Klaus vyhlásil volby do
dolní parlamentní komory na 28. a 29. květen 2010.
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volby do Poslanecké
sněmovny se na území České republiky
konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a
sobota.
Volby budou zahájeny v pátek 28. 5. 2010
ve 14:00 hodin, volební místnosti pak budou otevřeny až do 22:00 hodin.
V následující sobotu pak bude možné hlasovat v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Bude-li volič chtít hlasovat na jiném místě
než v okrsku, kde je podle trvalého pobytu
zapsán v seznamu voličů, může požádat o
vydání voličského průkazu na ÚMO Plzeň
4, Mohylová 55:

•

•

písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem konání
voleb, tj. do 21. 5. 2010.
osobně v úředních hodinách v kanceláři
č. 28 (Po, St 8.00-12.00, 13.00-17.00,
Út, Čt, Pá 8.00-14.00) nejpozději dva
dny přede dnem konání sněmovních
voleb, přitom je nutné doložit občanský průkaz.

Vydávání voličských průkazů bude zahájeno nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb, tj. 13. května 2010.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování budou každému voliči, podle zákona, doručeny na adresu jeho trvalého pobytu, nejdéle
3 dny před volbami. Pro zajištění doručení
jmenovaných materiálů (v obálkách se
jménem voliče a sídlem volebního okrsku)
žádáme občany o označení dopisních
schránek správnými jmény.

Pochůzky pro znevýhodněné
Pokud jsou handicapovaní lidé aktivní a
chtějí volit, mohou si požádat pochůzku s
přenosnou volební schránkou, a to prostřednictvím ohlašovny ÚMO Plzeň 4 (pí
Valentová, Filipcová) v době před konáním
voleb (mailem, písemně nebo telefonicky),
nebo během volebního dne prostřednictvím
pečovatele/příbuzného přímo u své okrskové volební komise. Volič uvede své jméno,
příjmení, adresu, podlaží, č. bytu, popř. i
svůj telefon a domluví si přibližnou dobu
návštěvy.
Pochůzky jsou možné jen na území volebního okrsku. Nelze si tedy přenosnou
schránku objednat např. do zdravotnického
zařízení v jiné části obvodu.
Štěpánka Kanická, OSČ
s přispěním P. Netolického

Řidičáky vydané do 31. 12. 2000 se musí letos vyměnit všechny
Přes 4000 občanů 4. plzeňského obvodu si letos bude muset běžet pro nový
řidičský průkaz. Přitom hrozí, že na odboru registru vozidel budou stát ve frontách se zhruba 23 tisíci ostatních Plzeňanů. Nezačnou-li motoristé s výměnami
průkazů už teď, nastane ke konci roku na
magistrátu kalamita.
Letošní kulový blesk ve výměně řidičských průkazů se týká dokladů vydaných
mezi 1. 1. 1993 a 31. 12. 2000. Pikantní
na celé akci je fakt, že tato výměna řidičáků zasahuje občany, kteří jsou všichni
v produktivním věku. Úředníci tak neočekávají, že by existovali lidé, kteří by
už nový řidičský průkaz nepotřebovali,

Odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
tel.: 378 034 432, 378 034 430
Úřední hodiny:
- pondělí a středa 8:00 – 18:00 h
- úterý a čtvrtek 8:00 – 12:00 h
jako tomu bylo u výměn s dřívějšími daty vydání. Pro nové papíry si tak určitě
půjdou všichni.
Úředníci upozorňují, aby lidé začali
s výměnou už dnes. Jsou totiž schopni
vyřídit každý měsíc 2500 – 2700 přípa-

dů. Jakmile se v listopadu a prosinci vytvoří tradiční návaly žadatelů, odbor registru vozidel MMP všem vydat nový
řidičák nezvládne.
Občané se přitom u přepážky příliš nezdrží, objednávat se mohou přes webové
stránky www.uradbezcekani.cz. Formulář žádosti je k dispozici na informační
přepážce. S sebou si žadatel přinese platný doklad totožnosti, jednu fotografii 3,5
x 4,5 cm a starý řidičský průkaz. Výměna je zdarma. Budete-li si přát, dostanete
SMS zprávou vyrozumění, že svůj nový
řidičák máte připravený k vyzvednutí.
(pn)

Další ročník kulturního grantu uzavřen. Mluvilo se např.
„Hezky česky“ nebo přijel za dětmi Mikuláš trolejbusem
V roce 2009 byla Městským obvodem Plzeň 4 na projekty v rámci kulturního
grantu
schválena
částka
200.000,- Kč. Peníze z grantu, zaměřeného zejména na kulturní, spolkové a
publikační aktivity, plynuly na podporu
rozmanitých činností.
Obvodní rozpočet tak přispěl např.
na projekty OS při ZUŠ B. Smetany
s názvem „Roztancováno“, podpořil OS
Junior orchestr s projektem „Hudba pro
děti, mládež a občany Městského obvodu
Plzeň 4“, pomohl finančně Sboru dobrovolných hasičů v Bukovci s organizací
100. výročí ustavení SDH v Bukovci,
dále přispěl OS TOTEM – RDC na projekt „Třetí festival“ s cílem umožnit setkání klientů různých sociálních zařízení,
rozvíjet kulturní aktivity realizované se-

niorskými zájmovými neprofesionálními
skupinami, Spolku Plzeňáček na možnost uspořádání vystoupení v MO Plzeň
4, Dechové hudbě Oty Hellera na uspořádání promenádních koncertů v MO Plzeň 4 a v neposlední řadě též společnosti
LAKI, která uskutečnila na Doubravce
již IV. ročník „Plzeňských ohýnků“.
Společnosti AV PRON přispěl na jednodenní hudební festival pod názvem „Hudební rej“ a architektu Klementu Štíchovi na uspořádání výstavy svých obrazů
pod názvem „Pocta krajině“, která byla
spojena s hudebním vystoupením Vlaďky Bauerové. Doubravecká radnice finančně přispěla i OS Klubu přátel c. k.
Divadla Pluto na projekt „III. ročník Minifestivalu „Hezky česky“ a Matici
Čech, Moravy a Slezska na organizační

zajištění vzpomínkového shromáždění
v Husově parku v Plzni – Doubravce.
Kulturní grant vyhlašuje obvodní zastupitelstvo každým rokem. Z došlých
projektů pak Grantová komise vybírá ty,
které by měla obvodní samospráva podpořit. Přestože v důsledku ekonomické
recese poklesly obcím rozpočtové příjmy, byla i v loňském roce menší část
obvodního rozpočtu věnována do oblasti
kultury. V tomto roce 4. městský obvod
kulturní aktivity v rámci tohoto grantu
sice také podpoří, rozpočtováno je ale
zatím symbolických 150 tis. korun. Veřejným rozpočtům totiž silně klesají daňové příjmy stejně jako státu.
Anna Doerrová
tajemnice grantové komise

TÉMA

FOND ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTNE PLZEŇANŮM
NÍZKOÚROČENÉ PŮJČKY V ROCE 2010 NAPOSLEDY
Společenství vlastníků jednotek,
právnické nebo fyzické osoby, které
vlastní rodinné, bytové domy nebo byty
na území městského obvodu Plzeň 1 – 10
mohou v letošním roce naposledy
požádat o půjčku z účelového Fondu
rozvoje bydlení (dále jen FRB), který byl
zřízen Statutárním městem Plzeň v
zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního
prostředí a vzhledu města, především
k financování oprav a modernizací
bytového fondu na území MO Plzeň 1 –
10. FRB vznikl dohodou města
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o
poskytnutí návratné bezúročné finanční
výpomoci ze státního rozpočtu.
Poskytování těchto účelových půjček se
řídí Vyhláškou města Plzně č. 2/2001, o
vytvoření a použití účelových prostředků
FRB v platném znění (zveřejněno na
internetových stránkách města Plzně
http://aplikace.plzen.eu/vyhlasky/ pod
č.3/2009).
Zmíněná vyhláška FRB nabízí 16 účelů
půjčky (např. obnova střechy, obnova fasády domu, rekonstrukce vodovodního a
plynového rozvodu, obnova bytového já-

dra v domě nebo bytě, vestavba bytu do
půdního prostoru a jiné) s úrokovou
sazbou 3% p.a. až 4% p.a. a dobou
splatnosti 4 - 8 let.
Podmínky a termíny výběrových řízení
na kalendářní rok 2010 jsou vyvěšeny na
úřední desce a el. úřední desce ÚMO
Plzeň 4. Žádosti o půjčky se všemi
náležitostmi dle vyhlášky FRB mohou
žadatelé podat kdykoliv během roku
2010 do podatelny zdejšího úřadu.

Výběrová komise FRB jmenovaná
Radou MOP4 v těchto termínech
vyhodnotí předložené žádosti o půjčky,
navrhne jejich pořadí včetně náhradníků
a výsledky výběrových řízení předloží
Radě a Zastupitelstvu MO Plzeň 4. Na
poskytnutí půjčky není právní nárok a
proti výsledkům výběrového řízení se
žadatelé nebudou moci odvolat. V roce
2009 byly městskému obvodu Plzeň 4
přiděleny finanční prostředky ve výši 5
323 tis. Kč. Pro rok 2010 je předpoklad
přidělení přibližně stejného finančního
limitu jako v roce 2009.
Veškeré informace zájemcům o půjčku
z FRB poskytne vedoucí odboru
stavebně správního a dopravy ÚMO
Plzeň 4 p.Šárka Hrabáková,
tel.378036650, 724602742.

Termíny výběrových řízení pro letošní
rok: 26.5. 2010, 1.9. 2010, 24.11. 2010.

Šárka Hrabáková
Vedoucí odboru stavebně správního a
dopravy

Bezpečné město - projekt „DOPRAVNÍ ASISTENT“
V rámci projektu Bezpečné město,
začali v Plzni od začátku února 2010
fungovat dopravní asistenti na přechodech. Tento nový projekt byl spuštěn
ve spolupráci Odboru bezpečnosti a
prevence kriminality MMP, Policie ČR,
ÚMO Plzeň 1 a občanským sdružením
Společně k bezpečí.
Asistenty na přechodech lze zatím najít
pouze v městském obvodu Plzeň 1, kde
je vytipováno několik přechodů u ZŠ.
Dobrovolník nahrazuje práci strážníka
nebo policisty. Stojí na přechodu a
pomáhá dětem bezpečně přejít. Má na
sobě reflexní vestu a v ruce stavěcí terč.
Samozřejmě je proškolen i pojištěn.
Realizátorem
projektu
a současně
organizací, která dobrovolníky do služby
vysílá, je Společně k bezpečí o. s., držitel
akreditace Ministerstva vnitra pro oblast
dobrovolnické služby. Společně k bezpečí o. s. je občanské sdružení, které se
zaměřuje na téma bezpečnosti a prevence
trestné činnosti. Usiluje o větší zapojení
občanů do rozhodování o bezpečnostních
problémech a podporuje partnerství mezi
občany a úřady při řešení otázek, které se
týkají oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí. Partnerskými

institucemi v tomto projektu jsou Policie
ČR a Magistrát města Plzně - Odbor
bezpečnosti a prevence kriminality.
Kdo je dopravní asistent?
Dopravní asistent je dobrovolník podílející se na zajišťování bezpečnosti dětí
cestou do/ze školy při přecházení silnic.
Dopravní asistent v určenou dobu – ráno
před zahájením výuky a odpoledne po
jejím skončení – stojí na přechodech
u škol a dalších rizikových přechodech,
kudy chodí děti z/do školy, pomáhá
dětem bezpečně přejít na druhou stranu,
zastavuje auta a upozorňuje děti na
možná nebezpečí. Za tímto účelem je
vybaven reflexní vestou a stavěcím
terčem, proškolen v oblasti dopravní
bezpečnosti, práce s dětmi a mládeží
a pověřen obecním úřadem obce
s rozšířenou působností výkonem této
činnosti.

Podmínky spolupráce
Každý dobrovolník, který bude mít
zájem spolupracovat se sdružením
Společně k bezpečí o.s. jako dopravní
asistent, by měl být starší 18 let (příp. 15
let s omezeními), trestně bezúhonný,
fyzicky a duševně způsobilý, který nebyl
v minulosti příslušníkem PS VB.
Vzhledem k tomu, že bychom rádi
tento projekt zavedli v celé Plzni
hledáme další dobrovolníky z řad
obyvatel města, kterým není lhostejná
bezpečnost našich dětí.
Bližší informace jak se stát dopravním
asistentem získáte na
www.bezpecnemesto.eu
nebo na telefonu 378 032 258, e-mail
plochy@plzen.eu
"Být dobrovolníkem znamená věnovat
nezištně a ve svém volném čase svůj um
a energii ve prospěch ostatních lidí."
Ladislav Plochý
odbor bezpečnosti MMP

MO Plzeň 4 opraví školku za finanční podpory Evropské unie
Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4, bylo úspěšné při schvalování žádostí v Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad, konkrétně v
oblasti podpory 2.5. - Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. Finanční prostředky budou uvolněny pro projekt s
názvem "Modernizace 6. mateřské
školy v návaznosti na její EVVO zaměření" (registrační číslo projektu:
CZ.1.14/2.5.00/5.01615). Tato mateřská
škola má v současnosti kapacitu 104 dětí
a profiluje se jako škola s ekologickým
zaměřením.
Žádost v celkové výši 10.884 tis. Kč byla
podána v červnu 2009 a poté prošla
úspěšně jednotlivými etapami posuzování a schvalování. V listopadu 2009 bylo
vydáno rozhodnutí poskytovatele Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kdy došlo k celkovému snížení
možných finančních prostředků z důvodu
dočerpání

finančních prostředků v této oblasti, tzn.
že tento projekt byl posledním projektem, který finanční dotaci získal. Dle
přidělené výše finančních prostředků byl
upraven projekt na předpokládané celkové výdaje 6.206 tis. Kč, z toho maximální podpora z ROP bude 4.563 tis. Kč.
Projekt má za cíl rekonstruovat /obnovit
část podlah, obklady, krytiny, rozvody
ZTI, část rozvodů elektro; částečně rekonstruovat sociální zařízení a zřízení
imobilního WC; rekonstrukce suterénu
včetně zřízení nového sociálního zařízení
u tělocvičny; rekonstrukce kuchyně a interiéru; součástí projektu je dále vybavení heren a učeben nábytkem, didaktickými pomůckami, knihami. Další plánované venkovní úpravy, výměna topení,
některé práce v interiéru a nákup některých pomůcek byly bohužel z nedostatku
financí odloženy.
Výběrové řízení na dodavatele akce

proběhne během března tohoto roku a
samotná realizace se předpokládá v letních měsících během školních prázdnin.
Částečná realizace proběhla již v průběhu letních prázdnin v roce 2009, kdy došlo k rekonstrukci bývalého služebního
bytu na hernu, kterou MŠ využívá většinou pro výuku zájmových kroužků.
Po ukončení realizace akce bude podáno
vyúčtování na ROP NUTS II Jihozápad a
požádáno o proplacení finančních prostředků ve výši dotace. Převedeny budou
ve prospěch rozpočtu Statutárního města
Plzeň, které poskytlo finanční prostředky
na předfinancování akce. Veškeré úkony
spojené s akcí musí samozřejmě splňovat
přísné podmínky, které jsou nastaveny ve
směrnicích, pokynech vydaných Regionálním operačním programem NUTS II
Jihozápad.
Ing. Štěpánka Majerová
vedoucí finančního odboru MO Plzeň 4

Zastupitelstvo schválilo úsporný rozpočet na rok 2010
Na svém posledním zasedání v roce
2009 Zastupitelstvo MO Plzeň 4 schvalovalo rozpočet pro letošní rok. Rozpočet
byl schválen jako vyrovnaný dle předloženého návrhu, který vyplynul z předchozích jednání a schvalovacích procesů.
Zároveň je zde pamatováno na současnou probíhající finanční krizi, tzn.

byla vytvořena rozpočtová rezerva pro
případ výpadku některých příjmů nebo
nepředvídatelných výdajů. Celková výše
příjmů i výdajů a jejich nejdůležitější
členění je patrno z přiložené tabulky.
Závazné ukazatele rozpočtu mohou být
během roku dle aktuálních informací nebo potřeb sníženy, zvýšeny nebo

Ing. Štěpánka Majerová
vedoucí finančního odboru MO Plzeň 4

88 197 tis. Kč Výdaje celkem včetně financování

88 197 tis. Kč

Daňové příjmy

7 055 tis. Kč

Investice

15 874 tis. Kč

Nedaňové příjmy

7 781 tis. Kč

Životní prostředí

19 623 tis. Kč

Přijaté dotace na výkon státní správy

5 681 tis. Kč

Podíl na dani z příjmu fyzických osob

20 125 tis. Kč

Podíl na dani z přidané hodnoty

31 517 tis. Kč

Financování z jiných rozpočtů

12 000 tis. Kč

Financování - převod FRR

2 638 tis. Kč

z toho např.:

z toho např.:

Příjmy celkem včetně financování

upraveny rozpočtovým opatřením, které
opět musí schválit Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4.

Kultura
Provozní příspěvky MŠ
Správa svěřených budov
Dotace neziskových organizací
Rozpočtová rezerva

820 tis. Kč
6 000 tis. Kč
10 099 tis. Kč
420 tis. Kč
1 902 tis. Kč

Redakce Doubraveckých listů uvítá jakékoliv vaše podněty, nápady, připomínky, náměty na rubriky a také vaše příspěvky k dění ve vašem spolku i v našem
městě. Použijte k tomu účelu e-mail doubravecke.listy@centrum.cz.
Zájemci o placenu inzerci kontaktujte nejprve tajemnici Komise prezentace – tel. 378 036 610. Datum uzávěrky viz. Tiráž na poslední straně.

Investice v roce 2010 – priorita – nová parkovací místa
Jak vyplývá z tabulky (viz. předchozí
strana), tak objem plánovaných investic
v roce 2010 na území MO Plzeň 4, které
budou realizované z rozpočtu MO, dosahuje 15 874 tis. Kč. Celosvětová krize se
odráží i zde. Letošní rok tak bude zejména ve znamení pokračování již zahájených akcí a projektových příprav na další
roky.
Přesto však ZMO P4 našlo finanční prostředky na realizaci nových investičních
akcí a svým rozhodnutím určilo jako prioritu stavbu nových parkovacích míst.
Z těch větších je třeba zmínit realizaci
parkovacích stání v ul. Na dlouhých, Ke
Kukačce, Ke Špitálskému Lesu (1. eta-

pa), dále pak realizaci parkování ve vnitroblocích v Popelnicové ulici. U obou
akcí již bylo zažádáno o stavební povolení. Na úrovni zpracovávání dokumentací pro územní rozhodnutí jsou další
parkoviště na území Doubravky, např. u
ZUŠ Lobzy. Ve stadiu projektové dokumentace je rovněž řešení prostranství
v ulici Na Dlouhých u Normy. Obvod
zadal také projektovou přípravu pro vybudování nových parkovacích míst na
téměř celém území MO Plzeň 4.
Dále během prázdninových měsíců proběhne rekonstrukce 6. MŠ. Tato akce je
z většiny hrazena dotací z Regionálního

operačního programu NUTS II Jihozápad
Akce má název „Modernizace 6. MMŠ
v návaznosti na její EVVO zaměření“ a
finanční objem přesahuje 5 mil. Kč.
Finančně nejdražší investicí je rekonstrukce hasičské zbrojnice v Újezdě, což
je akce za více než 7 mil. Kč a bude dokončena v letošním roce. Jedná se o pokračování investice, která již byla zahájena v roce 2008. Tímto krokem je dokončena několikaletá snaha rekonstruovat všechny hasičské zbrojnice na území
obvodu.
Ing. Evžen Krommer
Odbor majetku a investic

RADÍME VÁM

Situace, které pomáhá řešit mimořádná okamžitá pomoc
Mimořádná okamžitá pomoc je součástí hmotné nouze, kterou upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Hmotná nouze je stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních
potřeb. Příjem posuzované osoby (případně příjem společně s ní posuzovaných osob) nedosahuje částek životního
minima a zároveň si tento člověk nemůže
zvýšit příjem vzhledem ke svému věku,
zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním,
zejména prací nebo využitím majetku.
Dávky hmotné nouze jsou : příspěvek
na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.
Mimořádná okamžitá pomoc je speciální
dávka, která má lidem pomoci
z nejhorších finančních problémů. Jedná
se o situace vyžadující neprodlené řešení.
Zákon vymezuje případy, kdy vzniká nárok na tuto pomoc. Oproti ostatním dávkám od státu se mimořádná okamžitá
pomoc může vyplatit ihned.
Pohroma
Nárok mají osoby, které stihla nějaká živelná pohroma, jako jsou povodně nebo
požár a zasažení občané nemohou vyřešit
tuto situaci vlastními silami. Mimořádná
okamžitá pomoc souvisí s rozsahem škody. Maximální částka, kterou mohou lidé

získat je patnáctinásobek životního minima, tj. 46 890 korun.
Poplatek při ztrátě dokladů
Dávku mimořádné okamžité pomoci
mohou dostat i ti občané, kteří vzhledem
k příjmům, majetkovým a sociálním poměrům, nemají dostatek finančních prostředků na poplatek při prokázané ztrátě
dokladů, při vydávání duplikátu rodného
listu nebo dokladů potřebných k přijetí
do zaměstnání. Lze uhradit též jízdné
v případě ztráty peněžních prostředků a
v případě nezbytné potřeby nocleh. V
těchto situacích se částka stanoví podle
výše konkrétního výdaje.
Nákup potřebných předmětů
do domácnosti
Nemá-li občan potřebné finanční prostředky na nákup nebo opravu předmětu
dlouhodobé potřeby nebo potřebuje
uhradit náklady vznikající v souvislosti
se vzděláním nebo zájmovou činností
nezaopatřených dětí, přísluší mu mimo
řádná okamžitá pomoc až do výše desetinásobku životního minima jednotlivce,

tj. 31 260 korun.
Hrozící sociální vyloučení
Mimořádná okamžitá pomoc je i pro občany ohrožené tzv. sociálním vyloučením. Jde např. o osoby vracející se
z výkonu trestu, zletilé po odchodu
z dětských domovů či výchovných ústavů, po ukončení léčby chorobných závislostí nebo po propuštění z psychiatrické
léčebny. Za těchto okolností lze poskytnout dávku až 1 000 korun, ale součet
dávek za kalendářní rok u jedné osoby
nesmí překročit 4násobek životního minima jednotlivce, tj. 12 504 korun.
Vážná újma na zdraví
Hmotná nouze je určena také osobám,
kterým hrozí vážné poškození zdraví
v případě neposkytnutí rychlé finanční
pomoci. Příjem se doplňuje do výše existenčního minima (2 020 korun). V případě nezaopatřeného dítěte se částka navyšuje do částky životního minima.
Jaroslava Hrabáčková
vedoucí sociálního odboru

Akce Doubravecký den se možná přejmenuje
4. plzeňský obvod nemá jistotu, zda
bude Doubravecký den pořádat pod
svým názvem. Jméno tradiční akce si
totiž chce u Úřadu průmyslového vlastnictví zaregistrovat jako ochrannou
známku jeho bývalý realizátor, agentura

RLA Stallion, s.r.o. podnikatele Zdeňka
Zajíčka.„Že si soukromá firma registruje
na sebe značku Doubravecký den jsme
zjistili, až když se 4. obvod o registraci
pokusil,“ říká předseda tamní komise
prezentace Pavel Netolický. Podle něho
si tak Zdeněk Zajíček snaží pojistit penězovody z veřejného rozpočtu. „Nerozumím tomu, je to podlé jednání a nedivil
bych se, kdyby se tímto způsobem agentura zachovala v budoucnu i vůči magistrátu,“ obává se Netolický s tím, že si
město u této agentury zajišťuje pořádání
řady hodnotných akcí.
„Obvod byl vždy zadavatelem akce a
dodavatelem vybraná agentura,“ přibližuje Netolický. Odkazuje přitom na
smlouvy, které má úřad v archivu. „Na
každý ročník je jedna,“ poznamenává. Po
třech ročnících obvod akci pravidelně
vyhodnocuje a vybírá nového realizátora.

A právě v současnosti „čtyřka“ zvolila
jiný umělecký přístup a tedy i agenturu.
Nová agentura však akci uspořádá pod
tradičním názvem tehdy, pokud se té staré nepodaří ochrannou známku zaregistrovat. „Právní zástupce MO Plzeň 4 dokončuje podání opravného prostředku,“
vysvětluje starostka obvodu Jarmila Jakubcová. Podle ní jsou informace od
právníků pro Doubravku optimistické.
„Nemělo by k blokování názvů obcí nebo jejich částí pro soukromé účely docházet,“ věří Jakubcová s tím, že nemůže
prozrazovat podrobnosti právního postupu radnice. „Komise prezentace nám radí
využít
všech
právních
nástrojů
k zabránění této registraci, takže jsem
k tomu připravena,“ uzavírá starostka.
Zuzana Rudolfová
redaktor

Nový dotační program podporující ekologické způsoby vytápění a ohřevu teplé vody
Rada města Plzně schválila pravidla
nového dotačního programu, který má
občany města motivovat k tomu, aby
přešli od nekvalitních a životní prostředí
zatěžujících způsobů vytápění a ohřevu
teplé vody na šetrnější a především ekologické formy. I přes již dříve realizovaná opatření zůstává stále v Plzni množství topenišť na tuhá paliva, která způsobují lokální znečištění ovzduší ve městě.
Jedná se o poskytování dotací fyzickým
osobám při likvidaci topeniště na tuhá
paliva v obytných domech a jeho náhradě ekologicky šetrnějším vytápěním. O
dotaci
na
zařízení
instalované
v budovách na území města Plzně určených k trvalému bydlení může požádat

každá fyzická osoba starší 18 let. Žadatel
o dotaci se nejprve zaregistruje, a to ještě
před zamýšlenou změnou systému vytápění, tj. před likvidací topeniště na tuhá
paliva. Teprve poté lze podat žádost o
dotaci. Dotace bude poskytována až po
realizaci akce (zpravidla po kolaudaci) a předložení požadovaných dokladů
spolu s žádostí o poskytnutí dotace. Maximální výše příspěvku na jednu bytovou
jednotku
bude
10 000,Kč,
u mikrokogeneračních jednotek 20 000
Kč. Registrace a žádost o dotaci se na
předepsaných formulářích podává od 1.
února 2010 na Magistrát města Plzně,
odbor životního prostředí. Další informace včetně Pravidel pro systémovou

podporu přechodu z nekvalitních způsobů na ekologické způsoby vytápění a
přípravy teplé vody naleznete na
http://plzen.eu nebo http://ozp.plzen.eu/
Nový dotační titul je jedním ze
způsobů naplňování Programu ke zlepšení kvality ovzduší ve městě Plzni.
Hlavním cílem tohoto Programu je snižování environmentální zátěže ve městě
Plzni a v důsledku toho zkvalitňování
života jeho obyvatel.
Svobodová Dagmar
Vedoucí odboru živ. prostředí MMP

Dubnové a květnové pietní akty ve 4. plzeňském obvodu
16.4.2010 – památka obětí náletu a padlých ve
2. světové válce
11.00 hodin – Jateční ulice
14.00 hodin – Habrmannův park + budova Konzervatoře ve
Školní ulici (organizuje KSČM)

30.4.2010 – pietní akce na počest padlých Čs.
letců z Plzně – Doubravky
16.00 hodin – Habrmannův park, následně položení květin
k pamětní desce na budově Konzervatoře
- přátelské posezení na ÚMO Plzeň 4
.

5.5.2010
11.00 – 11.30 hodin – položení květin k pomníkům bez
projevu
11.00 hod. Újezd
Újezd
11.15 hod. Hřbitovní ulice
11.30 hod. Střelnice Lobzy

27.5.2010
11.00 hodin – pietní akt u pomníku popraveného vůdce
rumburských rebelů Stanka Vodičky
v Plzni – Lobzích

SERIÁL
Klasická velká bytová družstva
se postupně transformují do
nové podoby. Souvisí to s tím,
že mnoho bývalých družstevních bytů je na základě požadavků družstevníků převáděno
do jejich osobního vlastnictví.
Tento nový majetkový vztah
přináší novým vlastníkům, bývalým družstevníkům, nejen
práva, ale také povinnosti. Péče
o majetek totiž přináší i spoustu
nových starostí a o to významnější se stává funkce „správce
domu“. Vznik Společenství
vlastníků jednotek v bývalých
družstevních objektech je tak
dobrou příležitostí k novému pohledu na problematiku bytové správy, kterou dosud zajišťovalo družstvo.
A právě tomu je věnována dnešní Poradna bytového správce.
Proč vzniká Společenství vlastníků
jednotek (SVJ) i v bývalých družstevních domech a jakým právním
postupem?
Katastr oznámí družstvu (jako bývalému vlastníkovi), že jeho podíl v objektu
poklesl pod 25 % a družstvo je ze
zákona povinno svolat ustavující schůzi
SVJ a za účasti notáře
a) nechat zvolit výbor
b) nechat schválit stanovy
Společenství vlastníků bytových jednotek vzniká ze zákona, a to ze Zákona č.
72/94 Sb. v platném znění. Konkrétněji
se převodu jednotek bytových družstev věnují §§ 23 - 28 citovaného zákona.
Musí zůstat družstvo správcem i
nadále?
Máte samozřejmě možnost správce
změnit, to je zcela v kompetenci vašeho
SVJ. Rozhodnutí o jiném správci lze
učinit již na samotném ustavujícím
shromáždění SVJ. Ten krok můžete
učinit kdykoliv.

Proč většinou správa zůstane na
bývalém správci?
Taktika je taková, že družstvo má členy
výboru většinou vytypované (zpravidla
bývalý „domovník“ + další) a stanovy
předkládá v nejjednodušší verzi, tzv.
„státní“ , tedy vzorové. Hraje se na to,
že pokud se to podaří, vlastníci se většinou (pokud nedochází k nějakým
výstřelkům, a to si družstvo jako správce hlídá) už hned tak nesejdou
v takovém počtu, aby výbor, správce,
nebo stanovy změnili. Do výboru lidé
spíše nechtějí, pokud se neděje nic
mimořádného.
V čem je vaše správa výhodnější?
Naše nabídka obsahuje 3 tzv. cenové
balíčky, ze kterých si můžete vybrat tu,
která vám nejvíce „pasuje na tělo“.
Vzhledem k tomu, že jako jediný správce na trhu poskytujeme služby svým
klientům kompletně, tzn., že mimo
smlouvy o správě s námi můžete uzavřít
smlouvu i na rozúčtování nákladů na
teplo a teplou vodu (každá smlouva je

samostatná, tudíž i samostatně vypověditelná), určitě vám tím ušetříme čas,
tedy i peníze. Při jedné návštěvě na
přepážce dostanete kompletní odpovědi
na veškeré činnosti týkající se vašeho
domu.
S naší jedinečností souvisí i námi poskytovaný havarijní dispečink, na kterém 24 hodin denně sedí dispečeři,
kteří jsou schopni okamžitě řešit případné havárie vzniklé ve vašem domě.
V oboru správy nemovitostí nejste
žádní začátečníci. Jaký je postup při
změně správce?
Změna správce je složitý proces, proto
se našim budoucím klientům, kteří se
chtějí stát našimi obchodními partnery,
snažíme maximálně vyjít vstříc a na
základě udělení plné moci tento krok
„za ně řešíme“ v součinnosti s bývalým
správcem sami.
Každý rok se naše klientela rozrůstá
téměř o tisícovku nových bytových
jednotek, což potvrzuje zájem o námi
poskytované služby a o jejich kvalitách.
Iveta Rejšková
Plzeňské služby, a. s.

„Aktivní seniorky, aktivní senioři – pozor!!!“
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně si Vás dovoluje oslovit s nabídkou spolupráce – domníváme se totiž, že mezi
plzeňskými seniory a invalidními důchodci je mnoho těch, kteří hrají na hudební nástroj, rádi a dobře zpívají - ať již lidové nebo
populární písně anebo recitují či píší vlastní prózu.
Řada seniorů v našem městě se věnuje koníčkům rukodělného charakteru a rádi by se pochlubili svými výrobky, výpěstky a úspěchy.
Pokud máte chuť se zapojit do naší akce pod názvem „SENIOŘI BAVÍ SENIORY“, pak stačí, když se do 15. března 2010 přihlásíte paní Jarmile Srbkové, na tel.: 378033357, mobil: 602230374; e-mail: srbkova@plzen.eu nebo jí osobně navštívíte
v kanceláři Odboru sociálních služeb v Martinské ulici 2, v přízemí vlevo.
Podělte se s ostatními o své umění a jedinečné dovednosti! Založme společně novou tradici pravidelných kulturních setkávání!
Těšíme se na vás!

Třetí ročník festivalu
HUDEBNÍ REJ
V sobotu 19. června 2010 od 14 hod.
do 24 hod. proběhne již potřetí jednodenní festival Hudební rej na louce u sv.
Jiří v Plzni Doubravce. Tento multi žánrový hudební festival vzniká opět za
podpory MO Plzeň 4.
Festival je výjimečný tím, že se jedná o
hudební přehlídku sestávající z kapel nejen
z různých oblastí Čech, ale v rámci příhraničního styku i z přilehlého Bavorska. Na
festivalu můžete slyšet různé hudební styly
zajímavých skupin, jak českých tak bavorských jejichž autorská a interpretační
úroveň je na velmi vysoké úrovni.
Vše je zajišťováno ve spolupráci
s Centrem Bavaria Bohemia
v Schönsee. VSTUP na festival bude
opět ZDARMA.
Z plzeňských skupin na festivalu vystoupí například populární B.A.M., originální folkrocková sestava NEBOYSA,
dále známá STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ
hrající energický folk s historizujícími a

Foto z loňského ročníku Hudebního reje: vystoupení Yvonne Sanchez Quintetu
Autor fota : Václav Samek

etnickými prvky. Z Rakovníka pak dorazí devítičlenná skupina s názvem
HRADNÍ DUO, hrající podle některých
hudebních škatulek keltský rock.
Vrcholem festivalu bude vystoupení
žánrově nezařaditelné skupiny JABLKOŇ, která svou proslulostí překračuje
hranice naší republiky .
Z Bavorska pak zavítají dvě skupiny

z partnerského města Regensburgu .
Festival Hudební rej se již pomalu stává
tradicí. Neokoukaná hudební přehlídka,
v krásném prostředí doubravecké louky
u Sv. Jiří, jistě potěší všechny milovníky
hudby na začátku léta.
Bližší informace o festivalu najdete na
www.hudebnirej.cz .
(red)

Doubravecký učitel
Josef Řežábek
(vzpomínka 100. let k výročí narození)
Nejeden byt v Doubravce zdobí obraz namalovaný Josefem Řežábem, učitelem, výtvarníkem a hudebníkem. Na reálce na něj působil ve výtvarném umění profesor Josef Skupa, na mužském učitelském ústavu to byl
akademický malíř Jaroslav Krátký. Hudbě jej učil na
ústavu skladatel Josef Bartovský.
Josef Řežábek toužil studovat na malířské akademii
v Praze a věnovat se hře na housle a klavír. Avšak
z finančních důvodů to nebylo možné. V Plzni –
Doubravce působil plných 34 roků. Měl v Doubravce 8
roků svoji výtvarnou školu pro děti, řadu let vedl výtvarné a hudební kroužky a podílel se na organizování výchovných koncertů pro žáky škol.
K malířskému vzdělání se naskytla Josefovi Řežábkovi
příležitost v Kyšicích, kde měl ateliér pražský akademický malíř – krajinář Josef Štenbera.
Josef Řežábek namaloval řadu obrazů, tvořil a vystavoval
i při svých návštěvách Ameriky. Dokladem jeho všestranného umění byla jeho výstava Výběr z celoživotní
tvorby pořádaná v březnu 2003 v prostorách ÚMO. Zde
návštěvníci spatřili 36 obrazů z let 1947 – 2002.
Život Josefa Řežábka se uzavřel v 96 letech. Odešel člověk pracovitý, skromný, k sobě náročný a znamenitý kantor.
Rudolf Sieber

Pečovatelská služba
Zajišťujeme: - nákupy
- běžný úklid
- doprovod k lékaři
- pomoc s hygienou
Telefon: 731 142 252, 377 384 716
hartlova@domovinka.cz, www.domovinka.cz

Tísňová péče
Zajišťujeme alarm pro seniory
a zdravotně handicapované.
Tlačítkem tísňové péče lze přivolat
okamžitou pomoc zdravotníka nebo
blízké osoby.
Telefon: 733 677 200
info@domovinka.cz, www.domovinka.cz
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Zlepšení kvality života seniorů v obvodu ÚMO Plzeň 4
Komise sociální, školská, zdravotní a kulturní RMO Plzeň 4, pořádá anketu, ve které
chce zjistit názory Vás seniorů. Prosíme vyplňte anketní lístek a buďte tak nápomocni
při zlepšení kvality Vašeho života v obvodu Plzeň 4.
1. Co v našem obvodu postrádáte v oblasti sociálních služeb ?
a) bezplatnou informační poradnu
b) službu pomoci v domácnosti
c) asistenční službu
d) jiné služby ( uveďte jaké)……………………..

ano
ano
ano

ne
ne
ne

2. Co postrádáte v oblasti vzdělávání seniorů ?
a) kurzy práce na PC
b) kurzy internetu
c) jiné odborné vzdělávací kurzy pro seniory
( uveďte jaké) ……………………………

ano
ano
ano

ne
ne
ne

ano

ne

ano
ano

ne
ne

ano
ano
ano
ano

ne
ne
ne
ne

3. Co postrádáte v oblasti péče o zdraví seniorů?
a) cvičení a rehabilitace seniorů
b zřízení specializovaného pracoviště
odborného lékaře
c) přednáškovou činnost odborníků
4. Co postrádáte v oblasti kulturního a sportovního vyžití seniorů?
a) promítání filmů
b) kluby seniorů – zpěv, recitace, tanec
c) venkovní protahovací prvky pro seniory
d) sportovní kluby seniorů ( uveďte zaměření)
………………………………………..

5. Co dále doporučujete v našem obvodu pro seniory zřídit?
…………………………………………………………………………………………
6. Co Vám v našem obvodu nejvíce vadí ?
…………………………………………………………………………………………
7. V čem konkrétně Vám může pomoci úřad ?
…………………………………………………………………………………………
8. Čeho byste se chtěli zúčastňovat nebo na čem byste se chtěli spolupodílet?
…………………………………………………………………………………………
Vyplněný anketní lístek vhoďte prosím do označené schránky ve vestibulu ÚMO
Plzeň 4, Mohylová 55, nejpozději do konce dubna 2010. Anketní otázky je možné
zodpovědět též na internetových stránkách MO Plzeň 4.
S vyhodnocením ankety Vás seznámíme v některém z příštích vydání DL.
KSŠZK RMO Plzeň 4

Město má nové moderní „KONTAKTNÍ CENTRUM“
Město Plzeň zřizuje ze staré telefonní ústředny nové
Kontaktní Centrum, kde jsou operátorky připravené vám
spojit hovor a navíc vám podat první pomoc při řešení
problémů (tzv. „životní situací“) z různých oblastí, například
občanský průkaz, cestovní pas, evidence občanů, dále oblast
registru řidičů a vozidel, oblast správní, finanční, atd.
Obecně se jedná o pomoc při styku s úřadem. S operátorkou
Kontaktního centra se můžete spojit prostřednictvím
telefonu, SMS nebo elektronické pošty a operátorky vám
jsou schopny poradit, na koho a na jaký úřad se můžete
obrátit, kde se úřad nachází a jaké jsou jeho úřední hodiny,
jaké doklady a formuláře si musíte připravit, jaké poplatky
budete platit a jaké jsou lhůty pro vyřízení. Také Vám podají
jednoduchý způsob a postup řešení a další informace. Na

vyžádání také zašlou emailem potřebné
k žádostem nebo Vás objednají na přepážku.

formuláře

JAK KONTAKTNÍ CENTRUM KOMUNIKUJE?
• Příchozí telefonické hovory:
37 803 1111
• SMS brána: 72 000 1483
• Email info@plzen.eu
• Zpětná volání a sms
JAKÁ JE PRACOVNÍ DOBA?
Od 1.1.2010 v časovém rozmezí od
7:00 do 18:00, a to každý pracovní den
(red)

Doubravecký znak pochází ze šlechtického rodu.
Když jsem se v posledním čísle Doubraveckých
listů dočetl o výzvě k hledání obvodního loga, trošku
jsem se vyděsil. Možná jsem staromilec, ale nahrazování
historických znaků měst a obcí takzvanými moderními
„logy“, mě připadá někdy až hloupé a neuctivé. Takový erb
či znak byl v minulosti chloubou obce a byl udělován za
odměnu panovníkem.
Když se smíříme s tím, že dnešní obvod Plzeň 4 sice tvoří
řada původně samostatných vsí, ale přesto je znám jako
„Doubravka“, měli bychom zkusit najít historický znak
právě obce Doubravka. Je to je ale tak trošku problém –
Doubravka totiž oficiálně údajně znak neměla.
Nebudu se chlubit cizím peřím a poctivě přiznám, že až do
přečtení knížky Jana Hajšmana „Panský dvůr a kostel sv. Jiří
v Plzni – Doubravce“ z edice zapomenuté hrady,tvrze a
místa, jsem byl přesvědčen, že historický znak neexistuje. A
že případná snaha o vytvoření znaku nového by měla
připadnout heraldikovy, který jej vytvoří na základě
historických pravidel. Autor se v publikaci mimo jiné zabývá
osobou olomouckého biskupa a jednoho z nejvýznamnějších
českých diplomatů, historiků a spisovatelů 16. století, Jana
Dubravia – Jana z Doubravky.

Například vyvrací jeho často nesprávně zmiňované jméno
Jan Skála z Doubravky a Hradiště, ale co je pro nás
podstatné, uvádí také jeho erb. Proč je to důležité? Tento erb
je totiž zároveň totožný z erbem rodiny Jílků , významných
plzeňských měšťanů jejichž celý titul zněl „Jílkové
z Doubravky“. Z těchto souvislostí (podoba znaku a shoda
titulu „z Doubravky“) lze mimo jiných skutečností odvodit,
že se tento erb váže právě k obci Doubravce.
Dalším důkazem pak je vlastní znak. V publikaci jsou tři
vyobrazení – jedno je otisk pečeti, druhé pak jako
jednobarevná kresba na obálce knihy a třetí černobílá
reprodukce barevné kresby. Z textu pak vyplívá i barevná
podoba znaku. Tedy větev se dvěma dubovými lístky, ze
které vyrůstají tři žaludy a to vše v červeném poli. Z podoby

znaku je souvislost s Doubravkou – tedy jako“ s místem, kde
rostou duby“ přímo do očí bijící. Stoprocentní jistotu, že
toto je právě znak obce Doubravka určitě nemáme, přesto
jsem přesvědčen, že jestli už má mít čtvrtý plzeňský obvod
nějaký znak, měl by z tohoto historického čerpat inspiraci.
Měla by nás k tomu vést úcta k naším předchůdcům a jejich
odkazu. A na závěr jen ještě malé povzdechnutí ke zmíněné
osobě Jana Dubravia – tato významná osobnost, by si jistě
zasloužila připomenutí v pojmenování například některé
nově vzniklé plzeňské ulice.
Michal Chalupný
zastupitel za ČSSD

Úspěch malé doubravecké
Šachistky
Desetiletá Jitka Jánská, která bydlí v obvodu ÚMO Plzeň
4 – Doubravka, hraje od svých 5 let šachy. Začala je hrát už
v době, kdy chodila do mateřské školky. Stala se členkou
šachového oddílu ZČE Plzeň, zúčastňovala se turnajů
v plzeňském kraji a protože výsledky byly dobré, začala se
šachům věnovat opravdu vážně. V roce 2007 se stala
mistryní Čech a ČR v kategorii dívek do 8 let a v roce 2009 i
v kategorii dívek do 10 let. Reprezentovala i ČR: na
mistrovství EU v roce 2008 se umístila na 5.místě, v roce
2009 na 4.místě. V listopadu 2009 reprezentovala ČR na
mistrovství světa mládeže v Turecku a z celkového počtu 83
hráček ve své kategorii se umístila na 16.místě, což je zřejmě
její největší dosavadní úspěch.
(red)

