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Vyjádření Městského obvodu
Plzeň 4 k mediální cause
„cesta odnikud nikam“
Vážení čtenáři,

Vážení spoluobčané,
máme za sebou léto takové, jak má být - slunečné a teplé. Také čas letních prázdnin se neúprosně
přiblížil ke svém závěru. Děti si již opět uvědomují, že po období bezstarostnosti a letního dobrodružství jim nastává čas plnění povinností.
Spolu s tím, jak končí „horké“léto, nastupuje
„horký“ podzim. Končí čtyřleté volební období
komunální politiky. Účet skládáme všichni – jak
koalice, tak i opozice.
Na radnicích budou od listopadu nová zastupitelstva a pro nynější je čas na rekapitulaci toho,
co se za uplynulé čtyři roky stalo, co se povedlo
a co nepovedlo. Jestli to bylo období úspěšné
v tom smyslu, že se pro obyvatele našeho obvodu
podařilo něco zlepšit nebo alespoň zachovat přijatelný stav věci. Ač se to možná z pohledu zvenčí
nezdá, i pouhé zachování přijatelného stavu chodu obvodu, je problematika dosti náročná na čas
i peníze a pro ty, kteří to mají zajistit i na nervy.
Jde o to zajišťovat, aby bylo na ulicích i v parcích čisto, aby mateřské školky sloužily našim
dětem v dobrém stavu, aby úřad byl pro občany
servisem a ne obtíží a mnoho obdobných „aby“.
A kromě toho se občas podaří něco výrazně zlepšit a nebo úplně vybudovat. Jako příklad něčeho
nově vybudovaného je Sběrný dvůr na Jateční ul.,
dokončení kanalizace „na Chlumku“, dále park
„U MATU“ na Zábělské ul., a několik dětských
hřišť (v Č. Hrádku, Habrmannovo nám., za Centrumem) nebo rekonstrukce všech mateřských
školek a zvýšení jejich kapacity. Velký zájem byl
o prázdninový provoz ve dvou MŠ v obvodu.
Závěrem tohoto poprázdninového povídání si
neodpustím Vás všechny požádat o účast v podzimních komunálních volbách při volbě nových
zastupitelů, kteří kandidují v našem obvodě.
A na konec si dovolím jeden citát „Úspěch je
společnou zásluhou týmu, neúspěch je hřebíčkem do společné rakve“
Jarmila Jakubcová
starostka

v minulých dnech jste jistě mnozí z Vás zaregistrovali mediální kampaň ve věci údajné cesty „odnikud nikam“, podle které měla naše radnice zbytečně vynaložit téměř 3 miliony korun na cestu,
která je údajně k ničemu. Protože v této kampani
zaznělo mnoho nepravd a zkreslujících informací,
které poškozují pověst vedení našeho obvodu, považujeme za nezbytné s k této záležitosti vyjádřit,
abychom uvedli věc na pravou míru.
1.) Záměr vybudovat účelovou komunikaci
od Jateční ulice podél areálu ČOV k městským
pozemkům při soutoku Berounky a Úslavy se
datuje od roku 2004 za bývalého vedení radnice v čele s tehdejším starostou obvodu ing. Pavlem Rödlem. Bylo dohodnuto, že komunikace
bude kromě obsluhy městských pozemků rovněž
umožňovat přístup do areálu těchto společností.
2.) Na vybranou variantu jižně podél areálu
ČOV si v březnu roku 2005 obvod nechal zpracovat projektovou dokumentaci - posouzení
dopravního napojení pro sportovní areál Plzeň
– Chrástecká ulice. Tato dokumentace uvažuje
s komunikací o šířce 7 m.
3.) V srpnu roku 2006 bylo na jednání
za účasti tehdejšího starosty ing. Rödla a dotčených firem dohodnuto že obvod, případně
Útvar investic MMP nechá zpracovat projektovou dokumentaci s tím, že komunikace bude
dokončena nejpozději na jaře 2008.
4.) Ještě předchozí Zastupitelstvo městského
obvodu přijalo do plánu investic v září roku 2006
novou investici – zpracování projektové dokumentace komunikace Jateční – ČOV, kde byla
jasně definována i trasa, kudy cesta povede.
5.) Od ledna roku 2007 se na základě přijatých rozpočtových opatření začaly na tuto investici v Zastupitelstvu vytvářet finanční zdroje na krytí této investice.
6.) Zastupitelstvo MO Plzeň 4 bylo dne 17. 6.
2008 mj. informováno, že obvod obdržel nabídku na realizaci ve výši 4.654 tis. Kč, že je

to neúnosně vysoká částka, protože v rozpočtu
obvodu bylo tehdy na realizaci této stavby vyčleněno pouze 2.550 tis Kč, a že vedení obvodu
bude s projektantem hledat další úsporná opatření pro zlevnění této stavby.
7.) Bylo nalezeno takové úsporné řešení, které
autorizovaný projektant odhadl na 2.882 tis. Kč.
Dne 23. 9. 2008 na tuto akci Zastupitelstvo MO
Plzeň 4 na realizaci této komunikace vyčlenilo
ve svém rozpočtu částku. 2.691 tis Kč.
8.) Na základě řádně provedeného výběrového řízení byla vybrána příslušnou komisí
nejlevnější nabídka ve výši pouhých 2.077 tis
Kč. Za tuto cenu byla se zhotovitelem uzavřena
i Smlouva o dílo, jejíž součástí bylo i vybudování nového cca 250m dlouhého plotu, kterým
bylo potřeba uzavřít prostor areálu ČOV.
9.) Po odkrytí vrchních vrstev však bylo měřením zjištěno, že podloží pro stavbu nesplňuje
požadovanou únosnost pro značné množství
kalů z bývalé ČOV. Bylo nutno provést zkušební testy, na základě jejichž výsledků bylo nutno odstranit mnohem více podloží, než projekt
původně předpokládal a nahradit jej postupně
hutněnými štěrkovými vrstvami, aby podloží vyhovovalo požadavkům únosnosti, které
předpokládal projektant v původním projektu.
Tyto práce samozřejmě nebyly původně předpokládány a nebyly ani součástí původně rozpočtované částky. Tyto vícepráce činily celkem
856 tis Kč a tím stanovily celkovou cenu díla
na 2.934 tis Kč (čímž překročily i s neočekávanými víceprácemi původní rozpočet stavby
o pouhých 52 tis Kč). Konečnou částku na realizaci této komunikace ve výši 2.934 tis. Kč
schválilo Zastupitelstvo MO Plzeň 4 na svém
zasedání dne 24. 3. 2009.
10.) Stavba byla dokončena v květnu roku
2009. Žádné panely v hodnotě 400 tis Kč ani
jiné hodnoty se v místě stavby neodstraňovaly,
v části budoucí trasy komunikace bylo nutno
odstranit pouze staré vydrolené betonové monolitické vrstvy betonu.
pokračování na další straně

pokračování z předchozí strany

11.) Veškeré výše uvedené skutečnosti jsou
dokladovány v zápisech z jednání, ze zápisů
Zastupitelstev obvodu, fotodokumentací apod.
Komunikace je široká 6 m, 2 m jsou uvažovány
pro cyklotrasu vč. bezpečnostního pásu, zbývající 4 m pak pro vlastní komunikaci. Pro srovnání
ceny komunikace je možno uvést, že po odečtení
nesouvisejících prací se pohybuje cena za 1 m2

této komunikace kolem 1140,- Kč, což je cena
běžného chodníku. Cena asfaltové komunikace
– silnice se na základě informace projektanta pohybuje běžně kolem 2.000,- Kč.
12.) Zastupitelé MO Plzeň 4 během uplynulých
4 let pro realizaci této účelové komunikace několikrát hlasovali a nikdo o účelnosti ani ceně nikdy
nepochyboval.

Vyjádření odpovědného pracovníka Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně ohledně účelové
komunikace při jižním okraji areálu ČOV
Důvody realizace
Podnětem pro realizaci komunikace byla problémová obsluha sportovního areálu SENCO.
Rozvíjející se areál neměl vlastní příjezd a obsluha přes zahradnictví WWW Flora přinášela časté
komplikace oběma partnerům. Problém byl řešen
na úrovni městského obvodu Plzeň 4 za účasti
tehdejšího starosty Ing. Pavla Rödla.
Vymezení územních podmínek a navržením
způsobu dopravní obsluhy pro areál SENCO,
WWW Flora i další části problémového území
byl pověřen ÚKRMP.
Z více variant (po připomínkování organizací a firem sídlících v řešeném území) byla
vedením městského obvodu vybrána varianta přístupové komunikace vedená při jižním
okraji areálu ČOV.
Tato varianta umožňovala vybudování samostatného vjezdu pro sportovní areál SENCO
v souladu s jeho aktuálními rozvojovými záměry

a současně umožňovala napojit nepřístupné městské plochy v daném území.
Městský obvod Plzeň 4 zajistil projektovou
dokumentaci a vlastní realizaci stavby komunikace (navazující vjezd mělo dle našich zprostředkovaných informací zajistit SENCO v rámci rozvoje svého areálu).

13.) Komunikace je součástí návrhu sportovně
rekreačních tras – greenways, který připravuje Útvar koncepce a rozvoje města. Ten počítá
s napojením této komunikace na nově připravovanou lávku přes řeku Úslavu, pomocí níž dojde
k propojení této komunikace s areálem U Sv.
Jiří. Studie regenerace tohoto území uvažuje
i o vybudování záchytných parkovacích míst přístupných po této komunikaci, tolik chybějících
při konání různých akcí v tomto prostoru.
Tolik tedy pro uvedení celé causy na pravou
míru. Pro orientaci čtenáře a vytvoření jeho
objektivního pohledu na věc předkládáme výřez ze situace, která graficky doplňuje následné
využití této komunikace v generelu cyklostezek a v širších souvislostech.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na veřejné
představení studie využití prostoru U Sv. Jiří,
které se koná dne 30. 9. 2010 od 15.00 hod v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55.
vedení MO Plzeň 4

Využití komunikace
a) Realizovaná komunikace umožňuje příjezd k
městským plochám při soutoku Berounky a Úslavy
a umožňuje tak údržbu a využití těchto městských
pozemků pro potřeby města a městského obvodu.
b) Komunikace je též součástí návrhu sportovně rekreačních tras – greenways. Komunikace
po výstavbě lávky přes Úslavu umožní propojit
areál sv. Jiří směrem na centrum města a směrem
na Severní předměstí.
Ing. Petr Raška

Výzva k povinné výměně řidičských průkazů
lze očekávat na ORP zvýšený nápor žadatelů.
Při plánování Vaší návštěvy prosím nezapomínejte ani na to, že vyřízení žádosti o vydání ŘP
trvá až 20 dnů.

Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské
průkazy pozbývají platnosti.
S blížícím se koncem stanoveného termínu pro
výměnu řidičských průkazů (31. prosince 2010)

Kde si můžete vyměnit ŘP?
Pokud máte trvalé bydliště ve správním obvodu
Magistrátu městu Plzně (tj. obce Plzeň, Dýšina,
Chrást, Chválenice, Kyšice, Letkov, Lhůta, Losiná,
Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec,
Šťáhlavy, Štěnovický Borek a Tymákov) na Odboru
registru vozidel a řidičů, Koterovská 162, Plzeň.
Co musíte mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte
		 v informační kanceláři odboru
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně

Kdy Vám bude vydán nový ŘP a kolik Vás
to bude stát?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti. Tato
povinná výměna ŘP je zdarma, tj. osvobozena od správního poplatku. Lze požádat i o vydání ŘP ve zkrácené
lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Tento
úkon je zpoplatněn správním poplatkem ve výši 500,- Kč.
Jak eliminovat čekací lhůty?
Držitelé ŘP, kteří budou výměnu ŘP odkládat
a dostaví se na Odbor registru vozidel a řidičů
v Plzni až ke konci roku 2010, se vystavují riziku
delších čekacích dob s ohledem na předpokládanou zvýšenou návštěvnost. V této souvislosti doporučujeme neodkládat výměnu ŘP a dostavit se
na uvedený odbor v dostatečném předstihu.
Další možností je objednat se na konkrétní datum a hodinu tzv. on-line cestou internetu na adrese www.uradbezcekani.cz, příp. telefonicky na čísle 378034407 - 8.

Volby do zastupitelstev obcí - odbor OSČ ÚMO P4

V říjnu 2010 končí čtyřleté volební období členům zastupitelstev obcí. Prezident republiky
Václav Klaus vyhlásil volby do zastupitelstev obcí
na 15 a 16. října 2010.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volby do zastupitelstev obcí se na území České republiky konají ve 2 dnech, kterými
jsou pátek a sobota.

Volby budou zahájeny v pátek 15. října 2010 ve 14.00
hodin a volební místnosti budou otevřeny do 22.00
hodin. Druhý den voleb v sobotu 16. října 2010 bude
možno hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Voliči, kteří jsou k trvalému pobytu hlášeni
na území Statutárního města Plzně volí členy do zastupitelstva městského obvodu a do zastupitelstva
města. Z toho vyplývá, že každý volič obdrží dva
hlasovací lístky, které budou odlišeny barevným
pruhem, hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 a hlasovací lístek
pro volby do Zastupitelstva města Plzně (ten bude
obsahovat barevný pruh po levé straně). Do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 se volí 25 členů
a do Zastupitelstva města Plzně se volí 47 členů.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není
přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti,

Místní poplatek z ubytovací kapacity - aktuálně
Povinnost platit tento poplatek vyplývá ze zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů a zároveň z vyhlášky statutárního města Plzně.
K 1. 1. 2010 nabyla účinnost novela zákona 565/1990
Sb., a následně k 1. 4. 2010 vstoupila v platnost vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2010, která novelizovala v souladu s výše uvedeným zákonem a zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád, vyhlášku statutárního
města Plzně č. 11/2003, ve znění vyhlášky statutárního
města Plzně č. 16/2004.
Chtěli bychom vás ve stručnosti informovat o nejdůležitějších změnách ve vyhlášce, týkající se místního poplatku z ubytovací kapacity.
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních na území města Plzně určených k přechodnému ubytovaní za úplatu. Poplatek platí ubytovatel,
kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den.
Splatnost poplatku - poplatek je splatný nejpozději
do 15 dnů po uplynutí každého pololetí bez vyměření
na účet nebo pokladny správce poplatku. Poplatník je
povinen v termínu splatnosti poplatku podat písemné
ohlášení skutečnosti využití ubytovací kapacity.
Osvobození a úlevy - poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících
pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacity ve zdravotnických nebo
lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících
sociálním a charitativním účelům.
V případě dotazů ve věci místního poplatku
z ubytovací kapacity kontaktujte finanční odbor
ÚMO Plzeň 4.

podle svého trvalého bydliště, prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky. Převezme
od člena okrskové volební komise úřední obálku,
odebere se do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží oba hlasovací lístky do úřední obálky a pak je vhodí do volební schránky.
Handicapovaní lidé (voliči), kteří se chtějí voleb
zúčastnit si mohou požádat o přenosnou volební schránku před konáním voleb nebo v průběhu
voleb. Před konáním voleb stačí zavolat na tel. č.
378 036 614 nebo 378 036 620 a pracovnicím ohlašovny ÚMO P4 svůj požadavek nahlásit (uvede své
jméno, příjmení, adresu, podlaží, č.bytu, popř. i svůj
telefon).
V průběhu hlasování může o přenosnou volební schránku požádat přímo ve své okrskové
volební komisi.
Návštěvy u voličů s přenosnou volební
schránkou jsou možné pouze na území volebního okrsku.
Není možné si návštěvu členů okrskové volební
komise s přenosnou schránkou objednat do jiné části obvodu či města Plzně.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování budou
všem voličům, podle zákona č. 491/2001 Sb., zákon
o volbách do zastupitelstev obcí, doručeny na adresu jejich trvalého pobytu, nejdéle do úterý 12. října
2010. Oproti minulým volbám budou obálky opatřeny štítkem s adresou místa volební místnosti, nebude uvedeno jméno voliče (podle zák. č. 101/2000
Sb., zákon o ochraně osobních údajů).
Sídlo volební místnosti pro okrsek č. 175 se
vrací zpět do budovy HZ Újezd, Staroveská 7!!
Štěpánka Kanická
odbor OSČ ÚMO P4

PORADNA BYTOVÉHO SPRÁVCE

Máme digitální přístroje Telmetric
Plus od vaší společnosti, smlouvu
máme podepsanou na dobu 10-ti
let a přečetla jsem si od vás aktuální
Co mám učinit pro to, abych této
nabídku. Vyplatilo by se mi ji
vaší nabídky mohl využít?
využít, pokud bych chtěla přístroje
Dohodněte se s námi na spolupráci nejpozději „s dálkou“?
odečet a rozúčtování nákladů na otop jedné
RTN vás pro příští rok bude stát 50% nákladů,
než je cena běžná.

Nové technické možnosti přinášejí stále větší
komfort dodávek tepla v plzeňském systému centrálního zásobování tímto médiem. Obvyklou každoroční potíží bývaly tzv. „odečty“ a následné rozúčtováním nákladů na teplo v jednotlivých bytech.
Staré způsoby měření prostřednictvím tzv. „odparek“ nemohly být, vzhledem ke svému technickému
řešení, dostatečně přesné a někdy způsobovaly nespokojenost zákazníků. To se díky aktuální nabídce
Plzeňských služeb může zásadně změnit. Odpovědím na dotazy klientů právě na nové technické možnosti odečtů je věnována dnešní poradna.

V inzerci jsem si všiml ceny
za poměrový měřič. Můžete mi ji
objasnit?
Jak je psáno ve výše otisknuté inzerci, akční
nabídka jednoho RTN (rozdělovač topných nákladů) s dálkovým odečtem i bez „dálky“ činí
1,-Kč za přístroj (v ceně je dodávka a montáž),

do konce listopadu 2010. Stačí zavolat na bezplatnou linku 800 505 505.

O jaký přístroj se jedná? Od jaké
firmy?
Nabídka se týká digitálních dvoučidlových
RTN s rádiovým přenosem od společnosti Siemens a digitálních dvoučidlových RTN „bez rádia“ TELMETRIC Plus od společnosti Metrona.

Je rozdíl mezi digitálním měřidlem
„bez dálky“ a „s dálkou“ opravdu
pouze ve způsobu přenosu dat,
ve způsobu načítání?
Ano. Oba přístroje jsou elektronické dvoučidlové , s digitálním displejem. Jediné v čem
se liší je způsob načítání informací, které jsou
v nich uložené. Zjednodušeně řečeno – „bez
dálky“ technici do bytu vstoupit musejí, „s dálkou“ už nikoliv. Který způsob je pro uživatele
pohodlnější je zřejmé.

Projekt rekonstrukce Červenohrádecké
ulice je jako „ nechtěné dítě“
Dokumentace pro územní rozhodnutí rekonstrukce Hrádecké a Červenohrádecké ulice, která
má vyřešit naprosto nevyhovující současný stav
je jednou z priorit vedení Doubravecké radnice.
Občané Doubravky a zejména obyvatelé Červeného Hrádku si na stávající stav oprávněně
stěžují. Někteří dokonce mají dojem, že za neřešení tohoto nevyhovujícího stavu může právě
Doubravecká radnice. Situace je však, jak jsme
několikrát občany Červeného Hrádku na osobních setkáních informovali, zcela opačná. Je to
právě Doubravecká radnice, která se snaží odpovědné orgány a instituce – jmenovitě SÚS Kralovice jako objednatele projektové dokumentace
a Plzeňský kraj jako investora této rekonstrukce
ve spolupráci s Útvarem investic města Plzně
přesvědčit o nutnosti věnovat této připravované
stavbě větší pozornost. MO Plzeň 4 není smluvním partnerem při přípravě této stavby a tak jsme
odkázáni do role „prosebníků“. Snažíme se nabízet jakoukoliv pomoc při projednávání dokumentace, svolávali jsme jednání se všemi více
jak 70 vlastníky dotčených pozemků, svoláváme
pracovní schůzky, na kterých zjišťujeme stav věcí
a snažíme se věc posunout alespoň o krok dále.
Někdy si ale připadáme, jako by pro odpovědné
orgány a instituce byl tento projekt nechtěným dítětem. Je neuvěřitelné, že tato dokumentace podle smlouvy mezi objednatelem (SÚS Kralovice)

a projektantem měla být podle našich informací
dokončena v roce 2005! Na příslušný stavební
úřad byla předána neúplná dokumentace a řízení
je přerušeno za účelem doplnění této dokumentace do listopadu t.r. Jednal jsem před cca 2 měsíci
i s radním pro dopravu Krajského úřadu panem
Bauerem který přislíbil, že této problematice
bude věnovat zvýšenou pozornost. Podle našich
informací se však situace posunula opravdu jen
o ten krůček, který jsme domluvili na posledním
jednání se všemi odpovědnými na našem úřadě.
A tak nám nezbývá nic jiného, než pokračovat
v tlaku na to, aby byly všechny podklady, vyžadované stavebním úřadem doloženy včas, aby mohlo být vydáno územní rozhodnutí pro tuto stavbu
a na základě toho mohlo město začít jednat s majiteli dotčených pozemků o výkupech.
V těchto dnech svoláváme další jednání s odpovědnými orgány a institucemi... Situace na Červenohrádecké ulici mezi Újezdem a Červeným ,
ale i průjezd vlastní starou zástavbou Červeného
Hrádku je už léta neúnosná a nebezpečná. Čekají
snad odpovědní na to, až se tady něco stane? Až
tady bude někdo zraněn nebo dokonce bude zmařen lidský život? Já doufám že ne, a proto ve svém
úsilí nepolevím!
ing. Zdeněk Mádr
místostarosta MO Plzeň 4

Nevyplatilo. Pokud s námi máte již uzavřenou
smlouvu na Telmetric plus a jste s ní spokojeni,
nevěnujte dálkovým odečtům prosím větší pozornost než informativní.
„Dálkový RTN“ má smysl především tam,
kde se doposud používají tzv. „odparky“,které při současné nabídce na trhu patří už k zastaralejšímu způsobu měření, nebo pokud by
nevyhovoval méně průhledný způsob měření
„sklíčka na zpátečce“, nebo se stále ještě rozpočítávají dle plochy.
Píšete, že máte s námi podepsanou smlouvu
na dobu 10 let, což je současně i životnost daného přístroje. Bylo by pro vás opravdu nevýhodné
teď přístroje měnit.

Dobrovolní hasiči MO
P4 a ST MO P4 Jarmila
Jakubcová jeli pomáhat
do Heřmanic
Devět dobrovolných hasičů z MO Plzeň 4
Doubravka vyrazilo dne 13. 8. 2010 společně se ST MO P4 pí Jarmilou Jakubcovou
do záplavami postižené obce Heřmanice
na Liberecku. Kde tři dny pomáhali odklízet následky povodní. ,,Po dohodě se starostou Heřmanic panem Vladimírem Stříbrným
jsme nakoupili pracovní oděvy a pomůcky,
boty a hlavně balenou vodu“, uvedla starostka MO P4 Jarmila Jakubcová, která na nákup
humanitární pomoci pro postiženou obec přispěla deseti tisíci. Stejná částka byla zároveň
uvolněna z Fondu ST MO P4.

Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka
za odvoz. Celkem typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů. Ani takový
inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních
zdrojů. Letité spotřebiče mají navíc proti těm současným
několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí
chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále „použitelných“ domácích pomocníků,
zbavit stejně jako těch, co už definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice
možná dodnes používá sekačku s motorem z pračky nebo
kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom
unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k ekologické
likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo
pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není
důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit ekologic-

kou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování slouží
takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny
nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu: hradí je beztak
z vašich peněz. Za spotřebič hozený do popelnice nebo
postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu.
Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu
odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa
zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím výrobci plní
své zákonné povinnosti. Nejbližší takové místo vašemu
bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé České republice – www.
elektrowin.cz). Na území MO Plzeň 4 naleznete sběrný
dvůr v Jateční ulici (naproti stavebninám). Samozřejmostí
už dnes je, že váš starý spotřebič odveze prodejce, který
k vám domů dopraví nový.
Rada čtvrtá: Počkejte na mobilní svoz! Pokud to
máte k nejbližšímu sběrnému místu daleko, počkejte,
až vaše obec či město příště zorganizují mobilní svoz
odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimál-

Dětské sportovní odpoledne 2010

Letos už potřinácté zaplnila sportoviště T. J. Sokol
Plzeň – Doubravka spousta malých, ale o to odhodlanějších závodníků, doprovázených rodiči, prarodiči,
staršími sourozenci. Dětské sportovní odpoledne, letos
pořádané na Medarda, přilákalo bezmála dvě stovky
dětí (roč. 1996 až 2009). Ti úplně nejmenší soutěžili
v trojboji (skok do dálky, běh, hod tenisovým míčkem), ti starší měli navíc ještě přeskoky přes švihadlo
a tenisák nahradili medicimbalem. Bez ohledu na věk
mohli všichni zkusit šplh o tyči a svoji vytrvalost ově-

řit v Doubraveckém minimaratónu, což je zhruba 400
metrů dlouhý okruh kolem bloku domků, ve kterém se
nachází sokolovna a přilehlý sportovní areál.
A jak hodnotí účast pořadatelé? „Pilně se soutěžilo
na venkovních sportovištích i v tělo-cvičně“, říká náčelnice odboru sokolské všestrannosti Eva Žižková.
„Zúčastnilo se 105 děvčat a 89 chlapců, zhruba polovinu tvořili tzv. příchozí, to je nečlenové tělocvičné
jednoty. Nicméně i mezi nimi jsem zaregistrovala skupinku dětí, které k nám v minulých létech pravidelně
docházely do cvičení“, doplnila.
Většina dětí absolvovala všechno, co bylo předepsáno a jejich výkony byly zahrnuty do celkového vyhodnocení. Odměnění těch nejlepších v sedmi věkových
kategoriích se konalo v sále doubravecké sokolovny
o týden později a uzavřelo pravidelné cvičení. Znovu
se sejdeme na počátku září – od 6. 9. začne nový cvičební rok.
			
		

Za T. J. Sokol Plzeň – Doubravka

ně dvakrát do roka. Úřad MO Plzeň 4 organizuje tyto
svozy 1x za dva měsíce. Jejich termíny a stanoviště
jsou občanům k dispozici na webových stránkách úřadu, případně na vývěsných nástěnkách rozmístěných
po celém obvodu. ELEKTROWIN také vybavil stovky prodejen speciálními sběrnými koši. Stejné koše
mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!.
Rada pátá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst zpětného odběru, máte
důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně
životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země
olej a do vzduchu freony, ale také například šetříte
elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá
získat přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím
ušetřilo množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky tomu se také
podstatně snižují emise skleníkových plynů.
Elektrowin
a Lukáš Vojta, odbor ŽP ÚMO Plzeň 4

Co aktuálně
připravujeme
• v minulých dnech jsme dokončili rekonstrukci 6. MŠ v Republikánské ulici nákladem cca 5 mil. Kč.
• realizujeme první etapu nových parkovacích
míst ve vnitroblocích v Popelnicové ulici
• budeme zahajovat i druhou etapu nových parkovacích míst ve vnitroblocích Na Dlouhých,
Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu
• zpracováváme projektovou dokumentaci
na vybudování nových parkovacích míst v dalších 7 lokalitách na doubraveckých sídlištích
• zadání zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ulic Chmelová, Bukovecká, Potoční
• zadání studie provizorního technického řešení
odkanalizování starých Lobez do doby realizace Úslavského kanalizačního sběrače
• ještě v letošním roce chceme osadit na dětské
hřiště v Červeném Hrádku slíbený nový velký
dětský prvek v hodnotě cca 600 tis. Kč

Milada Nováková, jednatelka

Současně platný rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou „dovolenou“
Prvních 28 týdnů dostává matka peněžitou pomoc
v mateřství (PPM), která se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 70% denního vyměřovacího základu (vypočítává se z příjmů za předchozích 12
měsíců). Matka, která porodila více dětí najednou,
pobírá tuto dávku 37 týdnů. Žena může dávku začít
pobírat 6 týdnů, maximálně však 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. V době, kdy tuto dávku
dostává, je na mateřské dovolené.
Aby žena mohla PPM dostávat, musí být v po-

sledních dvou letech před porodem minimálně 270
dní nemocensky pojištěná. V případě, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je nemocensky pojištěná, např. nastoupila do zaměstnání v 7.
měsíci těhotenství, pak bude dostávat nemocenské
6 týdnů před porodem a pak v šestinedělí.
Od narození dítěte (pokud matka nepobírá PPM)
nebo po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství
nebo nemocenského, poskytuje stát rodičům rodičovský příspěvek. V té době jsou na rodičovské dovolené.

Na tuto dávku, kterou může pobírat kterýkoli z rodičů, pokud zůstane s dítětem doma, má nárok rodič,
který řádně a celodenně pečuje o dítě, a to do čtyř let
věku dítěte nebo do jeho sedmi let, je-li zdravotně postižené. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat i muži.
Rodičovská dovolená trvá maximálně do tří let věku
dítěte. Čtvrtý rok, chce-li být rodič s dítětem doma,
musí požádat zaměstnavatele o neplacené volno.
Jaroslava Hrabáčková, vedoucí sociálního odboru

Informace pro zájemce o byt na úpravu
v domech ve vlastnictví města Plzně
Statutární město Plzeň prostřednictvím Bytového
odboru Magistrátu města Plzně umožňuje občanům
v rámci úsporných opatření při správě bytových
domů se podílet na opravách bytů v domech, u kterých je předpoklad, že si je město ponechá ve svém
vlastnictví. Občan, který je ochoten vložit do úpravy bytu vlastní prostředky v min. výši 200 tis. Kč,
může získat nájem bytu v domě ve vlastnictví města
Plzeň mimo běžné pořadí žadatelů o obecní byt.

Jaké podmínky musí občan splnit,
aby byl vybrán na nájemce bytu
na úpravu?
Žadatel si musí podat žádost o nájem obecního
bytu se všemi potřebnými doklady (výpis z rejstříku trestů, prohlášení o majetkových poměrech,
výše příjmů) a do žádosti musí uvést částku, kterou
je ochoten do úpravy bytu investovat, v min. výši
200 tis. Kč. Bytový odbor MMP bude poté vybírat
žadatele postupně dle bodového hodnocení žádostí o byt a dalších kritérií v souladu s Pravidly pro
nakládání s byty a nebytovými prostory v majetku
města Plzně. Po prohlídce bytu a kladném vyjádření
bude žadatel muset doložit ještě doklad o schopnosti zajistit dostatečné finanční prostředky na opravu
(např. doklad o stavebním spoření, výpis z účtu,
příslib úvěru) vč. čestného prohlášení o této jeho
schopnosti. Rozhodnutí o výběru stavebníka neboli
budoucího nájemce bytu přísluší Radě města Plzně.

Jaké budou smluvní podmínky
úpravy bytu na náklady budoucího
nájemce?
S vybraným stavebníkem bude nejprve uzavřena „Smlouva o úpravě bytu na náklady stavebníka

a o uzavření budoucí nájemní smlouvy“ a teprve
po splnění podmínek této smlouvy bude uzavřena smlouva nájemní. Ve smlouvě o úpravě bytu
bude mimo běžných podmínek smlouvy uveden
i rozsah a lhůta pro provedení úprav a závazek
stavebníka, že práce budou provedeny v souladu
se stavební dokumentací či dle položkového rozpočtu, jež budou tvořit přílohu smlouvy.
Výše úhrady za užívání bytu nebude po dobu
úprav stavebníkovi účtována, jen bude povinen hradit zálohu na služby spojené s užíváním
bytu dle běžných postupů stanovených správcem
domu, min. však na 1 osobu.
Lhůta úpravy bytu stavebníkem nesmí přesáhnout 12 měsíců.
Stavebník bude taktéž po dobu úprav bytu povinen
uzavřít pojistnou smlouvu týkající se odpovědnosti
za škodu, která by mohla vzniknout při provádění úprav.

Vrátí se nájemci náklady, které vloží
do úpravy bytu?
Jakmile bude byt po dokončení úprav schopen
řádného užívání, bude uzavřena se stavebníkem
nájemní smlouva za nájemné ve výši odpovídající 50 % základního nájemného schváleného pro
byty pronajímané městem Plzeň dle příslušné
kvality. Jestliže budou do oprav bytu vloženy náklady do základní částky 300 tis. Kč, bude nájemné sníženo po dobu 5 let. Za každých dalších
50 tis. Kč vložených nákladů do úpravy bytu nad
základní částku bude lhůta prodlužována o 6 měsíců až do max. lhůty 10 let. Po uplynutí sjednané
lhůty, bude nájemné dorovnáno na výši základního nájemného v té době aktuálního pro byty
v domech ve vlastnictví města Plzně.

Přepravní návyky se s optimalizací MHD mění
Nejvýraznější změnou za posledních 22 let prochází plzeňská veřejná doprava. Nová trolejbusová trať
na Borská pole totiž zamíchala nejen trolejbusovými
ale také autobusovými linkami.
Základem pro přesuny pracujících do zaměstnání
na Borských polích se stane trolejbus č. 15, který posílí v ranních a odpoledních špičkách také trolejbus č. 17
z Doubravky – Zábělské, 18 z CANu a celodenní autobus č. 29 také ze Zábělské. Naopak zajíždění nejvytíženějšího autobusu č. 30 na Borská se výrazně omezuje.
Pro cestující to na jedné straně znamená změnu
dosavadních přepravních návyků, na straně druhé
zkvalitnění a zrychlení přesunu za prací a domovů.
Optimalizace MHD totiž odděluje přepravní poptávku na dvě základní skupiny – na cestující k univerzitě
a na cestující za prací či nákupy. Oddělením se oběma
skupinám zlepší kultura cestování.
Linka č. 30 bude nadále přepravovat cestující primárně k univerzitě, o víkendech pak na Bory do terminálu tramvaje č. 4. Dále na Borská pole zamíří
ve všední dni mimo špičku jen dva spoje do hodiny,

o víkendu jen jeden. Třicítka tak zůstává dominantní
linkou pro cestování k univerzitě.
Pro přesuny za prací na Borská pole budou muset
lidé přeorientovat své dosavadní návyky. Nasedat se
bude primárně do trolejbusů, které budou v centru
města v přestupních uzlech (např. u hlavního nádraží a U Práce) zachytávat další poptávku po cestování
na Borská pole. A právě tato část cestujících přestane
zatěžovat dosud přetíženou třicítku. O víkendech pak
budou trolejbusy dominantní formou přepravy na Borská pole. Doubraveckým a Slovanským v tomto směru
bude alternativně sloužit i nový autobus č. 29.
Místo patnáctky k CANu zamíří znovuobnovená
linka č. 10 ze směru od Čechurova. Ta zde doplní trolejbus č. 11, který zůstává nezměněn. Novinkou sezóny
je i prodloužení linky č. 14, která smyčkou přes Anglické nábřeží obsluhuje uzel u hlavního nádraží.
Lidé si sice musejí opatřit nové jízdní řády a naplánovat si časy a místa případného přesedání, avšak
změny v MHD pocítí v rychlejším a kvalitnějším přesunu do cílů svých cest.

Jaké úpravy bytu bude moci
stavebník v bytě realizovat?
Stavebník – budoucí nájemce bude povinen provádět pouze takové úpravy, které budou stanoveny
vlastníkem domu – pronajímatelem a které budou
potřebné, aby byt byl schopen řádného užívání. Položkový rozpočet bude sestaven v cenách standardních. Pokud si nájemce bude chtít osadit např. vanu či
jiný zařizovací předmět v nadstandardních cenách,
nebude mu bráněno, ale musí počítat s tím, že vložené náklady budou umořovány pouze dle cen standardních, uvedených v položkovém rozpočtu. Stejně
tak nebudou umořovány náklady např. na vestavěné
skříně, zasklení lodžie, žaluzie do oken apod.

Bude město vůči nájemci uplatňovat
sankce, pokud nesplní dohodnuté
podmínky nebo opustí byt dříve,
něž-li uplyne lhůta pro umoření
vložených nákladů?
Pokud stavebník nedodrží podmínky smlouvy
o úpravě bytu, může město od smlouvy odstoupit a stavebník bude povinen uhradit jak stanovenou jednorázovou smluvní pokutu, tak smluvní pokutu ve výši 50 %
nájemného od doby zahájení úpravy bytu. Pokuta bude
ponížena o náklady vložené stavebníkem do úpravy
bytu dle cen uvedených v položkovém rozpočtu.
Jestliže nájemce opustí byt dříve, než-li uplyne
lhůta pro umoření nákladů, bude mu poměrná část
nákladů vložených do úpravy bytu vyplacena.
Podrobnější informace mohou zájemci získat
na Bytovém odboru MMP osobně v kanceláři č. 123,
v Plzni, Škroupova 5 nebo na tel. čísle 378034211.
Ladislava Kovářová, Bytový odbor MMP

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením
Podmínky, za kterých se poskytují dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením,
jsou upraveny ve vyhlášce MPSV ČR č. 182/1991
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Dávky sociální péče jsou
poskytovány:
• osobám s trvalým pobytem na území ČR
• osobám, na které se vztahuje přímo použitelný předpis
Evropských společenství (tj. migrujícím
pracovníkům členských států EU a jejich rodinným
příslušníkům)

• občanům členského státu EU a jejich rodinným
příslušníkům, kteří jsou hlášeni na území ČR déle než
3 měsíce

Přehled dávek sociální péče :
• jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
• příspěvek na úpravu bytu
• příspěvek na zakoupení motorového vozidla
• příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla
• příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
• příspěvek na provoz motorového vozidla
• příspěvek na individuální dopravu
• příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu
• příspěvek na úhradu za užívání garáže

• příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům
O dávky sociální péče lze požádat pověřené
obecní úřady. Místní příslušnost se řídí místem,
kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. V případě 4. plzeňského obvodu mohou občané s trvalým
pobytem na tomto území žádat o výše uvedené
dávky sociální péče na adrese:
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55,
312 00 Plzeň (kanc.č. 23, tel.: 378036663 pí. Karlová, tel.: 378036664 pí. Beránková). Formuláře je
možno též stáhnout na adrese: http://umo4.plzen.eu
Hrabáčková Jaroslava, ved. soc. oboru

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 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
v průběhu roku do podatelny zdejšího úřadu.
Poslední termín výběrového řízení je 24. 11.
2010. Výběrová komise FRB jmenovaná Radou MOP4 v tomto termínu vyhodnotí předložené žádosti o půjčky 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. V letošním
roce je možné čerpat až 5 696 tis. Kč.
Veškeré informace zájemcům o půjčku z FRB
poskytne vedoucí odboru stavebně správního
a dopravy ÚMO Plzeň 4, p. Šárka Hrabáková,
tel. 378036650, 724602742.

Cyklista na chodníku !?
Město Plzeň nabízí v současné době cyklistům již poměrně kvalitní cyklotrasy. Přesto se často můžeme setkat s cyklistou jedoucím po chodníku. Jízda cyklistů po chodníku,
byť to tak na první pohled nevypadá, je vážným ohrožením
pěších. Při hlukové kulise, kterou vytváří provoz na vozovce,
nemá chodec šanci uslyšet přijíždějícího cyklistu. Stačí pak
už jen úkrok stranou a o problém je zaručeně postaráno. Jízdou po chodníku se většina cyklistů snaží z pochopitelných
důvodů vyhnout agresivním řidičům na vozovce, ale neuvědomují si, že se sami stávají agresivními „řidiči“ na chodníku. Svým bezohledným počínáním mohou ohrozit chodce,
kteří se pak musejí cyklistům vyhýbat i přesto, že chodník
je určen právě chodcům, nikoliv cyklistům. Některým cyklistům ani nepřipadá divné jet na kole po chodníku, považují
to za naprosto samozřejmou věc. Naopak jsou dotčeni, že
nemohou „kvůli lidem projet“ a dožadují se pěších, aby jim
ustoupili z cesty. Není nic neobvyklého vidět dva tři cyklisty
vedle sebe jedoucí po chodníku, a ty pěšáku, chvíli počkej,
až my projedeme. Nemluvě o „mladých zdatných sportovcích“, kteří s obrovskou silou a v plné rychlosti kličkují mezi
chodci na krosových kolech.
Cyklisté mají zákaz jízdy po chodníku ze zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pokud mají někteří cyklisté obavy z hustého provozu
na vozovce a chtějí využívat chodník, musí kolo po chodníku
vést. Kolo po chodníku musí vést i dospělá osoba doprovázející dítě do 10 let, které na kole jet může.
V praxi se dále často můžeme setkat se situací, kdy cyklista přejíždí po přechodu pro chodce a vynucuje si na řidiči
přednost. Jízdou po přechodu pro chodce se cyklista vystavuje nebezpečí, že řidič vozidlo nezastaví. Dle zákona cyklista
musí před přechodem pro chodce kolo zastavit, sesednout
a kolo převést nebo využívat jen ty přechody, které jsou označeny a mají pruh pro cyklisty.
Cyklisté se jízdou po chodnících a jízdou přes přechody
pro chodce vystavují pokutám na místě nebo pokutám ukládaným ve správním řízení.
Do budoucna město Plzeň plánuje a realizuje výstavbu
dalších kilometrů cyklostezek pro bezpečný pohyb na kole.
Někde se jedná o rekonstrukci polních a lesních cest, jinde
o výstavbu zcela nových cyklotras. Cílem je nabídnout cyklistům bezpečný a pohodlný pohyb na kole tak, aby mohli
plně využívat cyklostezky na místo chodníků.
Vlasta Nová, ÚMO Plzeň 4
odbor stavebně správní a dopravy

Újezd házená - to už něco znamená!
Plzeň - Újezd již léta patří do našeho obvodu a když se
řekne Újezd, tak se zákonitě musí dodat i házená. Totiž
házenkáři z Újezda mají i svůj bojový slogan: „Újezd
házená – to už něco znamená!“. Ale nebudu předbíhat
a vše pěkně po pořádku. V červnu skončila házenkářská
sezóna 2009/2010, o prázdninách je poněkud klid a tudíž byla ta nejvhodnější doba pro to, abych si dojednal
schůzku s předsedou oddílu Národní házené Jaroslavem
Beštou a Šárkou Říhovou, trenérkou žaček. Místem setkání se stala rekonstruovaná malebná restaurace přímo
v areálu TJ Plzeň - Újezd - Národní ul.. Musím se přiznat, že hned před vchodem do restaurace mě zaujala
aktuální házenkářská vývěska a přímo v restauraci je
vidět mnoho házenkářských trofejí, vždyť házenkářská
tradice Újezda je mnohaletá a házená je „cítit“ na každém kroku. V salónku mě přivítala výše jmenovaná
sympatická dvojice a začali jsme si neformálně povídat
a dozvěděl jsem se mnoho informací, o které bych se
s Vámi, našimi čtenáři, chtěl podělit.
V sezóně 2009/2010 se mnohé událo, snad to nejdůležitější bylo to, že tým mužů „A“ se stal mistrem České
republiky v národní házené, ale oddíl házené nezapomíná ani na nové kádry, mladší žáci získali pěkné 4. místo
na Mistrovství ČR, mladší žačky získaly první místo
na Poháru mládeže ČR a starší žačky 4.místo v oblastním přeboru. „Práce s dětmi je pro nás dosti důležitá“,
říká Jaroslav Bešta a dodává: “Pokud by si děti chtěli
vyzkoušet házenou, rádi je přivítáme na našem novém
hřišti, hledáme stále nové talenty, prostě děti mohou

přijít třeba i s rodiči vždy v úterý nebo ve čtvrtek mezi
16. – 18. hodinou na naše hřiště, vlastně hledáme kluky
a holky, kteří rádi běhají a mají rádi kolektivní míčové
sporty.“ Šárka Říhová se přidává a sděluje: „pořádáme
házenkářská soustředění pro děti a hlavně náš oddíl se
nesoustřeďuje jen na házenou, ale oddíl pořádá i kroužky cvičení rodičů jak s dětmi do 3 let, tak i cvičení rodičů s dětmi předškolního věku a to v naší tělocvičně.
Kroužky začínají 6.října a pak každou středu 15,30 16,30 rodiče + děti,16,30 - 17,30 předškoláci.
V nejbližší době chceme proto vybudovat v areálu dětské hřiště pro naše nejmenší návštěvníky.
Naší tělocvičnu je možné si pronajmout nejen ke sportovním účelů, ale i třeba ke společenským firemním akcím, plesům či zábavám“.
Stejně tak je tomu i s novým hřištěm, které se nachází u restaurace, multifunkční hřiště je možné také si
pronajmout a je možné na něm hrát nejen házenou, nýbrž i jiné sporty jako nohejbal, tenis, badminton, fotbal
a tyto sporty mohou provozovat nejen závodníci, ale
i občané, kteří mají rádi sport. Pronájem jak sálu, tak
i hřiště je možné si individuálně domluvit a jakékoliv
dotazy vám rádi zodpovíme mailem nebo telefonicky.
Kontakty na nás najdete na našich nových webových
stránkách www.ujezdhazena.cz, na nichž najdete řadu
foto a video galerií z našeho sportovního života, přijďte k nám a přesvědčte se sami jaké to u nás je.

Vážíme si spolupráce

Okolí 33. Mateřské školy nabízí krásné přírodní prostředí
– Chlum, rezervaci Zábělá, Bukovec s řekou Berounkou,
blízký les Pytel u Červeného Hrádku a jiná zákoutí.
Naši MŠ děti navštěvují rády, odcházejí z ní nejen spokojené, šťastné, ale také s novými poznatky. Chci vám prozradit, že se netěší jen na učitelky a zaměstnankyně MŠ, které
dobře znají. Nové „kamarády“ našly i ve třech mužích, kteří
s námi již několik let rozvíjejí spolupráci.
Na počátku školního roku 2009/2010, v podzimních
měsících, nasbírali naši malí obdivovatelé přírody 77 kg
kaštanů, které jsme předali panu hajnému Boušovi z Polesí
Zábělá na přikrmování lesní zvěře v zimním období. Odměnil pak děti tím, že se sám stal průvodcem po přírodní
rezervaci Zábělá a povídal jim o stromech, keřích, plodech,
ochraně lesního porostu. Navštívili jsme také lesní školku,
kde nám vyprávěl napínavý příběh o tom, jak ze semínka
vyroste strom. Zajímavé povídání doplnil také seznámením
s lesní zvěří, která žije v okolí Zábělé.
Zástupce Záchranné stanice ptactva a jiných živočichů, pan Makoň, každoročně připravuje několik projektů
pro děti předškolního věku. Mimo jiné v nich upozorňuje
i na nutnost ochrany životního prostředí, pomoc poraněným
nebo nemocným zvířátkům, které najdeme ve volné přírodě. Velmi hluboký prožitek v našich svěřencích zanechala
například „zimní stopovačka“, na níž se hlouběji seznámili
s teritoriem zvířat v přírodě, s jejich potřebami. Poznávali
i vodní živočichy a ptactvo u řeky. Závěrem společně nakrmili labutě, divoké kachny, kormorány...
Pan Vobruba, mluvčí ze ZOO Plzeň, připravil malým
posluchačům poutavou besedu o životě exotických živočichů, nechal jim pohladit krajtu královskou, představil blíže
časopis IRIS s ilustracemi a různými příběhy o zvířatech.
Poznatky a vědomosti i příjemná atmosféra naše přírodovědce ještě více motivovaly k pochopení významu sponzorování „našeho“ plameňáka. Do zoologické zahrady v Plzni
za zvířátky se vydáme ke konci školního roku na výlet.
Tito „tři muži“ – pan Bouše, pan Makoň a pan Vobruba
– dokazují, že s trochou trpělivosti lze předávat zkušenosti
a poznatky i nejmladší generaci.
Za to jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Anna Novotná, učitelka 33. MŠ

Petr Trojáček
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Pestrobarevný podzim v občanském sdružení
TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
S novým školním rokem obnovuje v září naplno
své aktivity i občanské sdružení TOTEM – regionální dobrovolnické centrum. Přestože i o prázdninách mohli klienti navštěvovat vybrané projekty,
naplno se program rozjíždí v tomto období. Nastává
čas, kdy se po všech výletech, dovolených, prázdninách s přáteli vracíme zpět a možná je čas věnovat
se sami sobě, svému rozvoji, svým koníčkům, hledat nové přátele, rozvíjet dávná přátelství, objevovat
nové skryté schopnosti, řešit problémy.
Občanské sdružení TOTEM – regionální dobrovolnické centrum je nezisková organizace s posláním vytvářet
pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti. Za jednotlivé projekty a činnosti zodpovídají schopní a zkušení
koordinátoři, kteří jsou zárukou spokojenosti klientů.
Za dobu svého více jak desetiletého fungování
si sdružení získalo přízeň mnoha klientů, ale také
podporu plzeňských institucí. Sdružení má své
sídlo v městském obvodu Plzeň 4 a nabízí sociální aktivity obyvatelům tohoto městského obvodu. Bylo by to nemyslitelné bez vstřícné podpory
představitelů městského obvodu Plzeň 4, která
má jak finanční podobu příspěvku na provoz organizace, tak podobu souznění s cíli organizace
a zároveň má sdružení ve vedení městského obvodu oporu při řešení krizových situací.
Občanské sdružení TOTEM – regionální dobrovolnické centrum se snaží ale oslovit i klienty dalších městských obvodů, svoje místa poskytování
má v současnosti v Rodinné ulici č. 39, v Karlovarské ulici 24 a v ulici U Jam 24. Vzhledem k pozastavené rekonstrukci objektu v Bolevci, který
v loňském roce sdružení získalo darem od města
Plzeň, využívá pro svou činnost náhradní prostory. S velkou nadějí jak pracovníci, tak klienti
očekávají rozhodnutí rady Regionálního operačního programu NUTS II. Jihozápad, kdy v případě
potvrzení původně přiznané dotace bude možné
pokračovat v naplánované rekonstrukci a přístavbě budovy tak, aby v co nejkratším čase byla naplněna myšlenka vzniku mezigeneračního centra
TOTEM – Dům napříč generacemi.
A co může sdružení nabídnout klientům v současné chvíli? Tradicí se staly seniorské vzdělávací
aktivity – počítačové kurzy, jazykové kurzy, bezplatná konverzace v angličtině a němčině, cvičení
jógy. V loňském roce byla nabídka rozšířena o Akademii třetího věku se čtyřmi studijními obory. Zápisy do vzdělávacích kurzů probíhají v září, ale v případě volných míst je možné se po domluvě přidat
v průběhu konání. Zápisy do počítačových kurzů
probíhají v průběhu celého školního roku.
Nově sdružení seniorům nabízí kurz Grafoterapie aneb Rukopisem k rozvoji osobnosti, Klub
Letokruhy – aktivity s prvky muzikoterapie, ergoterapie a trénování paměti.
Ale dveře občanského sdružení TOTEM – RDC
jsou otevřeny nejen seniorům. Od letošního čer-

vence nově sdružení poskytuje sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Využívá v ní zkušenosti z aktivit a projektů, které mají svou dlouholetou
tradici. Je určena všem dětem a rodinám, které se
ocitnou v situaci, jež nedokáží bez pomoci řešit.
Vyhledávaným se stal program PětP, který nabízí
kamarádství dobrovolníka dítěti, jež se ocitne v náročné životní situaci. V loňském roce sdružení začalo realizovat i program Kompas, který je jakousi
modifikací projektu PětP, kde dvojice dobrovolníků
pracuje se skupinkou dětí a umožňuje dětem učit se
řešit problémy vzniklé v jejich vrstevnických kolek-

tivech. Úspěšně se daří nabízet aktivity maminkám
na mateřské dovolené, letos jim v úterním dopoledním klubu sdružení nabízí cvičení jógy pro děti.
Sdružení je ale především Regionálním dobrovolnickým centrem a jako takové poskytuje zázemí všem lidem, kteří se rozhodnou investovat
svůj čas, přátelství a pomoc lidem v různých sociálních, zdravotnických zařízeních. Dobrovolník
přináší do zařízení, kam dochází „běžný vztah“,
přátelství a sounáležitost. Nepřichází totiž za pacientem ani za klientem, ale za konkrétním člověkem. V současné době vysíláme dobrovolníky
do 33 organizací v Plzni a okolí, dále mohou
dobrovolníci pomáhat v dobrovolnických programech sdružení TOTEM. Kromě přímé práce
s klienty uvítají naše spolupracující organizace
výpomoc i v dalších činnostech (např. administrativa, drobná údržba apod.)
Práce dobrovolníků si velmi vážíme a proto v roce
2010 pořádal na zámku v Nebílovech TOTEM - RDC
ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje a s Centrem neziskových
organizací Plzeň další ročník oceňování dobrovolníků
a dobrovolné práce v Plzeňském kraji - Křesadlo 2010.
Do nového školního roku občanské sdružení TOTEM – regionální dobrovolnické centrum vstupuje
s inovovanými internetovými stránkami, které jistě
klientům přinesou větší přehlednost a umožní získání všech potřebných informací, nabídky aktivit
a aktuálních pozvánek. Vše o nabízených projektech
tedy najdete na www.totem.rdc.cz , dále je možné
domluvit si schůzku v některém z míst poskytování sociálních služeb Rodinná 39 – tel.: 377 260 425
nebo Karlovarská 24 – tel.: 373 312 374.
Vlasta Faiferlíková – ředitelka TOTEM
- regionální dobrovolnické centrum, Plzeň

Mateřské školky o prázdninách
Ač by se někomu mohlo zdát, že o prázdninách
utichne ruch v mateřských školách, opak je pravdou.
Je to období, kdy je čas na nejrůznější opravy, které
by za běžného provozu nebylo možno realizovat. V některých školkách i přes prázdniny běží prázdninový
provoz pro děti, jejichž rodiče nemají možnost jiného
hlídání svých ratolestí.
V 6. MŠ v letošním prázdninovém období proběhla
celková rekonstrukce interiéru budovy, která měla za cíl
mimo jiné vybudovat zázemí pro zlepšení pohybu dětí
se sníženou mobilitou. Rekonstrukce byla realizována
v rámci dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad pod názvem „Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její EVVO zaměření“.
V 50. MŠ proběhla v průběhu prázdnin kompletní výměna oken a dveří, vymalování celého objektu, byla vybudována nová dopadová plocha u dětského prvku, opravena podlaha a krytina ve skladech potravin a zeleniny.

54. MŠ byla jednou z těch mateřských škol, které zajišťovaly prázdninový provoz . I přes to byl opraven plot oddělující pozemek mateřské školy od Nemocnice Sv. Jiří.
V 57. MŠ byla obnovena část chodníků v přilehlé zahradě, v jednom pavilonu byla provedena částečná rekonstrukce vodovodního řadu, mimo objekt MŠ byla opravena
havarijní kanalizace a došlo i na opravu domácích telefonů.
64. MŠ také zajišťovala prázdninový provoz (zájem byl
v letošním roce větší) , v menším rozsahu byla provedena
úprava rozvodů vody. Zároveň se 64. MŠ podílela jako
spolupořadatel na 9. ročníku letního tvořivého semináře
s názvem Hudba a paměť, který proběhl 12. 7. - 18. 7. 2010.
V posledních prázdninových dnech už bylo živo
ve všech školkách, běžely naplno poslední přípravy, aby
první zářijový den bylo vše připraveno na příchod těch
nejmenších človíčků.
Odbor majetku a investic

OD ZÁŘÍ S MOTÝLEM!
Během prázdninových letních měsíců připravoval MOTÝL o.s. novinky na nový školní
rok ve všech poskytovaných službách. V rodičovském centru Vlnka se můžete těšit na nové
zájmové výtvarné, taneční, hudební, sportovní
a jazykové kroužky pro děti zdravé i s postižením a pro celé rodiny. Rádi vás přivítáme
na Hrátkách s divadlem, Country tancích pro
kluky a holky nebo na Keramice pro rodiče
s dětmi. Pro rodiče připravuje několik zajímavých workshopů, pro „zvědavé“ Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ,
který se uskuteční během prvního říjnového
týdne, a pro „tvořivé“ vyrábění z keramiky.

Terapeutické dílny rozšířily provozní dobu. Dospělí klienti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením mohou navštěvovat MOTÝL o.s.
od pondělí do čtvrtka od 7 až do 15 hodin.
Raná péče uspořádá v listopadu již třetí setkání
pro klienty. V rámci příjemně stráveného odpoledne při aktivitách pro děti i rodiče by chtěly poradkyně rodinám představit nového člena týmu.
Jednorázová akce Kočkohrátky se koná 15.
10. 2010 od 9 do 12 hodiny pro děti z mateřských škol, nižších ročníků ŽS a ZŠ speciální,
odpolední program od 15 do 18 hodin je určený
rodinám s dětmi zdravými i s postižením od 2
do 8 let. Celým dnem budou děti provázeny

pejskem a kočičkou při plnění zábavných a poučných úkolů. Těšit se můžete na živé kočičky ze sdružení Kočka mezi lidmi, vystoupení
dramatického kroužku MOTÝL o.s. a tradiční,
letos již poslední, táborák s opékáním buřtíků.
Zápisy do podzimních kurzů budou probíhat od 6.
září, kdy v MOTÝLu začíná nový školní rok. Podrobnější informace o všech aktivitách MOTÝL
o.s. naleznete na webových stránkách www.motylplzen.cz nebo osobně na adrese Žlutická 2, Plzeň.

MOTÝL o.s. nabízí rodinám s dětmi a osobám
se zdravotním postižením dvě sociální služby, rodičovské centrum Vlnka a klub Ulita.

RODIČOVSKÉ CENTRUM VLNKA
(RC Vlnka)

RANÁ PÉČE
Sociální služba pro rodiny s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, s poruchami
autistického spektra, nebo s opožděným psychomotorickým vývojem od narození do 7 let. Podporuje rodiny při integraci dítěte se ZP do běžné společnosti. Poradkyně Rané péče pořádají jednou ročně integrační
pobyty pro rodiny s dětmi, dvakrát ročně Setkání
klientů Rané péče a pravidelné dopolední měsíční
schůzky rodičů z Rané péče v rámci klubu Ulita.

Posláním MOTÝL o.s. je podpora klientů se zdravotním postižením (dále jen ZP)
a rodin s dětmi s mentálním, tělesným
nebo kombinovaným handicapem, s poruchami autistického spektra nebo s opožděným psychomotorickým vývojem a jejich
integrace do běžné společnosti.

TERAPEUTICKÉ DÍLNY
Jsou určeny dospělým klientům s mentálním nebo
kombinovaným postižením, kteří z důvodu svého handicapu nemohou pracovat v běžných pracovních podmínkách ani v chráněných dílnách. Terapeutické dílny
nabízejí klientům se ZP doplňkovou aktivizační činnost
(zájmové kroužky sportovního a výtvarného zaměření).

Bc. Tereza Plzáková
Tel.: 724 822 985
E-mail: ranapece.motyl@centrum.cz

Centrum nabízí zájmové aktivity rodinám
s dětmi (zájmové kroužky, příměstské tábory,
jednorázové tematicky laděné dny, workshopy, kurzy a semináře pro rodiče, tvůrčí dílny
pro rodiče s dětmi). V rámci RC Vlnka probíhá integrace dětí se zdravotním postižením
do skupin zdravých vrstevníků prostřednictvím volnočasových aktivit. K dispozici jsou
jim asistenti z řad studentů VŠ a VOŠ a registrovaní dobrovolníci.

KLUB ULITA
Klub Ulita podporuje rodiny s dětmi se ZP
a s dětmi s poruchami autistického spektra. Ulita
pomáhá svým klientům při integraci, poskytuje
jim základní sociální poradenství, podporuje rodinu při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Zprostředkovává možnost setkávání rodin dětí se
ZP a podporuje vytváření optimálních podmínek
pro rozvoj osobnosti klientů.

Bojovým uměním proti šikaně a závislostem
V době, kdy je mladý člověk ohrožen doslova
na každém kroku, stále existují i jiné možnosti,
než sedět doma u počítače nebo propadat bezcílnému životu, alkoholu, drogám, kouření, nebo
stále se zhoršující obezitě mládeže.Hledáte-li
vhodnou zájmovou činnost nebo sportovní vyžití pro své děti, můžete využít nabídky kurzů v D
klubu na Zábělské tř. 54B v Plzni, kde se cvičí
asijská bojová umění / od 7 let / a také zde probíhá kurz praktické sebeobrany /od 13 do 19 let/.
Oba kurzy jsou vhodné pro chlapce i dívky různého věku a tělesných parametrů, bez
ohledu na sportovní zdatnost. Ve třech tréninkových skupinách se cvičenci nejprve věnují
rozvoji motoriky pohybů, zlepšování fyzické
kondice, všestranné sportovní přípravě a posléze přecházejí na nácvik technik sebeobrany
a prvků různých asijských umění – karate, juda,
aikida atd. Na pokročilé úrovni se pak simulují

podmínky reálného napadení, kdy se děti učí
vzdorovat více soupeřům naráz, nebo ozbrojenému protivníkovi. Důraz je kladen na obranné
prvky a schopnost řešit krizové situace. Dalším
cílem je zbavit děti strachu a stydlivosti a naučit je, jak se zachovat v případě, když se dítě
stane terčem šikany.
Při trénincích jsou využívány různé úderové plochy /desky, lapy/, ochranné pomůcky /
přilby, vesty, chrániče/, žíněnky. Rozcvičování u menších dětí mívá formu her a úkolů zaměřených na postřeh, rychlost, obratnost, ale
i výuku správného dechu, cílené pozornosti
a soustředění. Tréninky jsou zpestřovány promítáním tématických dokumentů nebo povídáním o historii, technikách a zbraních různých
bojových stylů. Účastníci jsou vedeni k rychlému rozhodování, okamžité reakci na nastalý
problém a hlavně i k dodržování morálních

a etických kodexů, přičemž jsou využívány
vlastní poznatky lektorů i vybrané osvědčené
metody ostatních škol a trenérů.
Kurzy probíhají od září do června a pokud je
budou vaše děti navštěvovat, rozhodně neskončí
na chodníku s cigaretou či lahví v ruce.
Další informace zjistíte na č. tel. 377 461 173,
nebo na www.dklubplzen.cz, kde najdete i celkový přehled kurzů, klubů a akcí pořádaných D
klubem v Doubravce. Jejich zaměření je kromě
pohybového ještě taneční, výtvarné a hudební.

