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Vážení spoluobčané,

Dovolte mi, abych Vám touto cestou srdeč-

ně poděkoval za Vaši podporu, kterou jste mi 

projevili v podzimních komunálních volbách. 

 Jsem velmi rád, že jste ocenili moji práci, 

kterou jsem s ostatními spolupracovníky vy-

konal v minulém volebním období pro Doub-

ravku a přes negativní cílenou mediální kam-

paň, vedenou několik měsíců před volbami 

i krátce po volbách  proti mé osobě,  jste mi 

vyslovili největší podporu tím, že jsem od Vás 

obdržel nejvíce preferenčních hlasů ze všech 

kandidátů do zastupitelstva na Doubravce.

 Svými hlasy jste dali najevo, že jste  této 

lživé kampani neuvěřili a já si toho  velmi  vá-

žím.  Ujišťuji Vás, že  jsem připraven pro dal-

ší zlepšení života na Doubravce opět odvést 

v následujícím  volebním období maximum.

 Přeji Vám i Vašim rodinám krásné před-

vánoční dny, krásné Vánoce a hodně zdraví, 

štěstí a lásky v novém roce 2011. 

ing. Zdeněk Mádr
místostarosta

Vážení občané,
předem bych rád poděkoval všem, kteří našli 

cestu do volebních místností a dali hlas ČSSD. 
V řadě mediálních komentářů a to hlavně neú-
spěšných kandidátů, se skloňují hesla jako zra-
da na voličích nebo volební podvod, který měl 
vzniknout koaliční spoluprací ČSSD a ODS. 
Možná jsem špatně četl, ale před volbami jsem 
v žádném volebním programu nenašel, že nějaká 
strana usiluje o pravicovou nebo levicovou ko-
munální politiku. V komunální politice je velmi 
málo bodů, na kterých lze zaznamenat levicový 
nebo pravicový přístup. A v obvodním rozměru 
jsem za 10 let, co se aktivně pohybuji v politice, 
nezaznamenal ani jediný. Komunální politika 
je buď ve prospěch občanů nebo proti jejich zá-
jmům. Chodník nebo mateřská školka není ani 
levicová ani pravicová. Považuji se za levicového 
politika a přesto, že vnímám potřebu úspor státu, 
tak zásadně nesouhlasím s politikou nesmyslných 
a nekoncepčních škrtů současné vlády a parla-
mentu. To mně ale nemůže bránit v tom, abych 
s místní ODS, ale i třeba TOP 09 nebo ostatními 
stranami zvolenými do zastupitelstva nehledal 
způsob, jak pro Vás občany, zrealizovat maxi-
mum z komunálního volebního programu ČSSD. 
Volební program je totiž to, za co jste nás zvolili. 
Považovat Velkou koalici v komunální politice 
za něco nenormálního nebo špatného, je hlou-
pé a lživé. V řadě i velkých měst takové koalice 
vznikají a hlavně dobře fungují již řadu volebních 
období. I Plzeň má za sebou z mého pohledu ta-
kovou kladnou zkušenost. Zde je na místě při-
pomenout, že za koalice ČSSD a ODS v letech 
1998 až 2002 došlo například k tomu, že dlouhá 

léta „neřešitelný problém“ dálničního obchvatu 
byl dotažen do úspěšného konce. Osobně tento 
projekt řadím k nejdůležitějším za posledních 
dvacet let, jak mně určitě dají za pravdu všichni 
Doubravečáci, co si pamatují nekončící kolony 
kamionů na Rokycanské třídě. Do 100 dní při-
pravíme programové prohlášení, co a jak bychom 
chtěli v následujících letech realizovat – věřím, 
že i s opozicí najdeme společnou cestu k jeho na-
plnění. Jasně deklaruji, že chci spolupráci všech 
stran zvolených do zastupitelstva. Proto také 
i opozice dostane prostor v komisích a výborech, 
které tyto projekty připravují. Od opozice pak 
očekávám konstruktivní přístup, už jen proto, že 
řada věcí, které budeme chtít realizovat, byla sou-
částí i jejich volebního programu. Dále chceme 
daleko více zapojit Vás občany obvodu do jeho 
činnosti a to v podobě anket, místních malých 
referend a veřejných slyšení, jak jsme Vám slíbili 
už v našem volebním programu. Nelze nezmínit, 
jak se stavím jako zastupitel ČSSD ke kauzám, 
které v nedávné době zmítaly vedením obvodu. 
V současné době probíhá vyšetřování policií ČR, 
které musí dát jasnou odpověď, zda došlo k po-
rušení zákona a kým. ČSSD jasně řekla, že je 
pro nás prioritou, aby tyto kauzy byly dořešeny 
– buďto došlo k porušení zákona a pak v návaz-
nosti na rozhodnutí soudu musí být vyvozeny 
personální důsledky, ať již se jedná o politiky 
nebo zodpovědné úředníky. Nebo tomu tak není 
a musí být podniknuty všechny kroky k očištění 
dobrého jména zaiteresovaných osob i úřadu MO 
4. Toto je i jasně specifikováno v koaliční smlou-
vě. Proto, aby se do budoucna neobjevovaly dal-
ší spekulace ohledně veřejných zakázek, zřídili 
jsme výbor „ Pro zadávání veřejných zakázek“. 
Tento je podřízen zastupitelstvu. Bude obsazen 
odborníky nominovanými koalicí ale i opozicí. 
A na závěr snad to pozitivnější. Na místě vedle 
úřadu MO 4, kde dlouhá léta rostl sice krásný, ale 
bohužel nemocný modřín, který musel být poká-
cen, byla vysazena Normandská jedle. Tento, jak 
doufám, krásný jehličnan, byl oděn do vánočního 
hávu a dělá tak radost nejen dětem, ale všem, co 
se již těší na vánoční náladu. Chceme tak zahájit 
novou tradici Doubraveckého vánočního stromu. 
A pro ty, co to považují za zbytečné vyhazová-
ní peněz mám ujištění, že tento strom bude vy-
sazen bez nároků na navýšení rozpočtu obvodu. 
Přeji všem Vám šťastné prožití vánočních svátků, 
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce 
2011. Osobně pak doufám, že Vám jako starosta 
svojí prací trošku té spokojenosti zajistím.

Starosta MO 4 Plzeň Bc. Michal Chalupný



Pokud si postavíte na pozemek ve vlastnictví měs-
ta Plzně například mobilní stánek pro prodej nebo 
lešení, příp. kontejner na stavební odpad při rekon-
strukci vaší nemovitosti, jste povinni se přihlásit 
a uhradit místní poplatek za užívání veřejného pro-
stranství dle vyhlášky statutárního města Plzně č. 
2/2004 v platném znění. Poplatek za užívání veřej-
ného prostranství se vybírá dále například za prová-
dění výkopových prací,umístění zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění sta-
vebních nebo reklamních zařízení, umístění sklá-
dek, vyhrazení trvalého parkovacího místa apod.

Základem poplatku je doba užívání a plocha 
užívaného veřejného prostranství.Výše poplatku 
se liší také dle lokality.

Příklady zpoplatnění:

V těchto dnech byla dokončena výměna vrat 
do garáží SDH Doubravka. Stará vrata již doslou-
žila, v dolní části byla zkorodovaná a v zimním 
období, kdy je nutno garáže temperovat, dochá-
zelo k velkým tepelným ztrátám. Zastupitelstvo 
MO P4 schválilo přidělení finančních prostředků 
ve výši 200 tisíc Kč a tak mohla být stará ple-
chová vrata nahrazena novými, plastovými. Při té 
příležitosti došlo k rozšíření vjezdu u jedné gará-
že a to proto, že nový hasičský vůz měl při projíž-
dění starými vraty na každé straně vůli pouhých 
5 cm. Klobouk dolů před řidičem!

Odbor majetku a investic

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
osobní automobily zaplatíte ročně dle lokality 
21.900,- Kč nebo 29.200,- Kč (v historickém jádru 
města Plzně 36.500,- Kč).

Poplatníkem je osoba, která veřejné prostranství 
užívá. V případě nesplnění poplatkové povinnosti, 
lze dlužné částky vyměřit do tří let od konce ka-
lendářního roku, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla. Včas nezaplacené poplatky může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek poplatku.

Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost 
stanovenou touto vyhláškou může mu správce poplatku 
uložit pokutu opakovaně až do celkové výše 2 mil. Kč. 

Další informace lze získat ve vyhlášce statutár-
ního města Plzně č. 2/2004 v platném znění, příp. 
na finančním odboru ÚMO Plzeň 4.

K volebním urnám se ve dnech voleb 15. -16. 10. 
2010 dostavilo 8 620 občanů našeho obvodu. V sezna-
mu voličů bylo zapsáno 19 804 oprávněných voličů. 

Bylo odevzdáno celkem 197 223 platných hla-
sů, které si kandidující strany rozdělily takto:

Dne 10. 11. 2010 se konalo ustavující zasedání nově 
zvoleného Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4. 
Na tomto zasedání stanovili zastupitelé sedmičlen-
nou Radu městského obvodu Plzeň 4, z toho 2 členy 
uvolněné (starosta a místostarosta). Zvolili nadpolo-
viční většinou hlasů starostu, uvolněného místosta-
rostu, neuvolněného místostarostu a členy rady:

Starosta MO Plzeň 4:  Bc. Chalupný Michal 

Uvolněný místostarosta MO Plzeň 4:
  Ing. Mádr Zdeněk 
Neuvolněný místostarosta MO Plzeň 4: 
  Bc. Zrostlík David 

Radní MO Plzeň 4:  Mgr. Tišer Petr 
  Mgr. Hegner Lukáš
  Mgr. Netolický Pavel
  Bayer Rudolf 

Ustavujícím zasedáním zahájilo nové Zastu-
pitelstvo městského obvodu Plzeň 4 své čtyřleté 
volební období 2010 - 2014. Zasedání zastupitel-
stva jsou veřejná. O termínech a programu všech 

zasedání ZMO P4 budou občané informováni 
prostřednictvím vývěsních skříněk úřadu.

Poplatek za užívání veřejného prostranství Doubravečtí
hasiči

v novém

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 4

Účel užívání
Výše poplatku

(každý i započatý m2 a každý i započatý den)

umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje

dle lokality 8,- Kč, 15,- Kč nebo 22,- Kč

předzahrádky dle lokality 5,- Kč nebo 10,- Kč 

reklamní zařízení typu „A“ dle lokality 15,- Kč, 20,- Kč nebo 25,- Kč 

umístění stavebních zařízení 5,- Kč

umístění skládky materiálu, lešení, kontejnerů, 
stavební a výkopové práce

do 30 dnů 6,- Kč
nad 30 dnů 10,- Kč

Kandidátní listina
Přepočtené %

plat. hlasů
Počet

mandátůPočet hlasů Počet kand.

1 Občanská demokratická strana 53 043 25 26,89 7

2 Suverenita - blok J. Bobošíkové   1 241 7  2,24 0

3 Komunistická strana Čech a Moravy 20 862 25 10,57 3

4 Věci veřejné   3 289 13  3,20 0

5 Plzeňská aliance 13 588 25  6,88 1

6 Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 11 314 25  5,73 1

7 Pravá volba pro Plzeň 14 110 25  7,15 2

8 TOP 09 27 843 25 14,11 4

9 Česká strana sociálně demokratická 51 933 25 26,33 7

Příjmení Jméno Titl.
1. Jakubcová Jarmila ODS
2. Mádr Zdeněk Ing. ODS
3. Tišer Petr Mgr. ODS
4. Hegner Lukáš Mgr. ODS
5. Netolický Pavel Mgr. ODS
6. Čížek Daniel Ing. ODS
7. Jankových Daria ODS
8. Suda Karel KSČM
9. Čechová Zdeňka KSČM

10. Hlásek František KSČM
11. Makoň Karel PA
12. Lodr Jiří Ing. KDU-ČSL
13. Anderle Jan Ing. PVP
14. Široká Šárka Mgr. PVP
15. Kunešová Marcela Mgr. TOP 09
16. Toman Jan Ing. arch. TOP 09
17. Maříková Eva Mgr. TOP 09
18. Junek Petr Bc. TOP 09
19. Chalupný Michal Bc. ČSSD
20. Bayer Rudolf ČSSD
21. Trmota Zdeněk Ing. ČSSD
22. Žůrková Eva Mgr. ČSSD
23. Zrostlík David Bc. ČSSD
24. Sedláček David JUDr. ČSSD
25. Neupauerová Jana ČSSD



V minulosti povolené, dodnes nezkolaudované stavby v MO Doubravka

Křest školního maskota na 22. ZŠ

Domácí násilí
Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá.

Domácí násilí je chování, které v partnerském 
soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává 
strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě 
většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně 
závislí. Jedná se často o útoky na vůli a tělesnou 
integritu člověka. Jejich cílem je získat a udržet 
převahu, kontrolu a moc.

Domácí násilí může mít podobu fyzického, se-
xuálního a psychického násilí, vynucené sociální 
izolace a ekonomické závislosti.

Mezi typické znaky domácího násilí patří sku-
tečnost, že vždy probíhá mezi blízkými osoba-
mi v soukromí, beze svědků. Bohužel, často jsou 
účastníky děti. Násilí není jednorázový incident, 
dlouhodobě se opakuje. Domácí násilí se zpravidla 
také stupňuje, přechází od jednotlivých útoků v pra-
videlné násilí, od urážek k fyzickému napadání, až 
k možnému ohrožení života. Role ohrožené a násil-
né osoby jsou jasně a nezaměnitelně rozděleny.

O domácí násilí se může jednat např. v přípa-
dech, kdy partner nebo partnerka oběť neustále 
kontroluje, vyžaduje striktní dodržování časů 
(z práce rovnou domů a další rozkazy), brání 
oběti v kontaktech s přáteli, známými, později 
i s příbuznými. Oběť často skrývá zranění, jejich 
vznik vysvětluje vyhýbavě (pád ze schodů, popá-
lení žehličkou apod.),lékařskou pomoc často vy-
hledává až po delší době. Vzhledem k tomu, čím 

si oběť prochází, objevují se u ní často psychické 
problémy, např. deprese, sebevražedné sklony, 
poruchy spánku aj.

Právní ochrana před domácím násilím
Jednání násilné osoby většinou naplňuje znaky 

přestupků nebo dokonce trestných činů. To, že 
k nim dochází v soukromí, neznamená, že ne-
jsou protiprávní. Dnešní právní úprava poskytuje 
oběti několik možností, jak se násilníkovi bránit. 
Důležitá je vůle tuto ochranu využít co nejdříve. 
Bohužel, oběť často vyhledá pomoc až po delší 
době týrání nebo až je-li přesvědčena, že jí jde 
o život.
Možnosti řešení:

1. Policisté mohou na místě rozhodnout o vy-
kázání násilné osoby ze společného obydlí, a to 
na dobu 10 dnů. Pokud se násilná osoba na místě 
již nenachází, může policista rozhodnout o zákazu 
vstupu. Vykázání má především preventivní cha-
rakter, odvrací se jím aktuálně hrozící násilný úto-
k.V případě, že jsou v dané domácnosti nezletilé 
děti, policie tuto skutečnost oznámí příslušnému 
orgánu sociálně právní ochrany dětí, který pomů-
že ohrožené osobě řešit bezpečnost těchto dětí.

2. Oběť může v této době podat návrh k civilní-
mu soudu na vydání tzv. předběžného opatření, 
ve kterém soud může násilné osobě uložit, aby 

společné obydlí opustila, a aby se zdržela jakého-
koliv kontaktování ohrožené osoby (na dobu jed-
noho měsíce až jednoho roku). Oběť dále může 
podat trestné oznámení pro podezření z trestné-
ho činu „Týrání osoby žijící ve společně obýva-
ném bytě nebo domě“.

3. Kdykoliv je možné se obrátit na intervenční 
centra, která ohrožené osobě poskytnou psycho-
logickou pomoc, sociální pomoc a právní pora-
denství.

Kam se obrátit pro pomoc
Policie ČR  158
Městská policie  156
Integrovaný záchranný systém  112
Intervenční centrum Plzeň  777 167 004
 www.charita.cz/plzen
 (intervenční centra sídlí  ve 14 městech ČR)

Centrum krizové intervence  284 016 666
Bílý kruh bezpečí, o.s.  257 317 110
Dona linka (nonstop)  251 511 313
ROSA,o.s.                241 432 466
Acorus (nonstop linka)        283 892 772

Jaroslava Hrabáčková

vedoucí sociálního odboru

Na území městského obvodu Plzeň 4 v současné 
době zdejší stavební úřad eviduje stavby, přístavby, 
nástavby, stavební úpravy stávajících objektů a další 
objekty, které byly v dávné minulosti povoleny, ale 
z „nějakého“ důvodu dosud nebylo požádáno o jejich 
kolaudaci. Jedná se o objekty, které byly povoleny 
podle stavebního zákona účinného od roku 1976, tudíž 
kolaudace podléhá režimu tohoto zákona. To znamená, 
že tyto stavby mohou být užívány pouze na základě vy-
daného kolaudačního rozhodnutí. Návrh na kolaudaci 
má za povinnost podat vlastník stavby k příslušnému 

Dne 8. 10. 2010 se na naší škole uskutečnil křest 
školního maskota. Vše se odehrálo o velké přestáv-
ce na chodbě II. pavilonu. Volba maskota nebyla 
jednoduchá – vítězem žákovské ankety se nakonec 
stal modrý plyšový jezevčík Max. Slavnostní oka-
mžiky si nenechali ujít žáci ani učitelé. Zvládli jsme 
to dobře! Nechyběl přípitek, rozdávaly se bonbony 
a mohli jsme si zazpívat se skupinou Dumdedum. 
Při slovech písničky „Máme rádi zvířata“ se nám 
zdálo, že se Max tváří velmi spokojeně!

Barbora Juhová a Veronika Zákružná, žákyně 
9.A, moderátorky této akce.

stavebnímu úřadu, kterým je odbor stavebně správní 
a dopravy ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 31200 Plzeň. 

Zdejší stavební úřad se tímto obrací na vlastní-
ky povolených, ale dosud nezkolaudovaných staveb 
nebo jejich částí, aby požádali o vydání kolaudačního 
rozhodnutí a dokončili tak své dílo nejen po stránce 
materiální a technické, ale také úřední. Ne vždy pla-
tí, že i když je stavební úprava, nástavba či přístavba 
stávajícího objektu zcela dokončena, může být záro-
veň bez rozhodnutí stavebního úřadu řádně užívána. 
V případě dotazů jsou Vám plně k dispozici referentky 

odboru stavebně správního a dopravy ÚMO Plzeň 4. 
V pondělí a středu od 8:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00, 
v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě, 
tel. ústředna ÚMO Plzeň 4: 378031114.

Šárka Hrabáková

vedoucí odboru stavebně správního a dopravy ÚMO Plzeň 4



Je to již neuvěřitelných 20 let, kdy v Měst-
ském obvodu Plzeň 4 – Lobzy začali působit 
Salesiáni Dona Boska. Po celou dobu se věnují 
dětem a mládeži, zejména ze sociálně slabých 
nebo problémových rodin. Postupně také pře-
vzali správu Římskokatolické farnosti Plzeň 
– Lobzy, do které spadají kostely sv. Martina 
a Prokopa v Lobzích a historický kostelík s. 
Jiří v Doubravce.

V pátek 10. září byly oslavy zahájeny v zase-
dací místnosti Úřadu městského obvodu Plzeň 
4 vernisáží. Na výstavních panelech si mohli 
přítomní prohlédnout zachycené důležité mez-
níky a etapy vývoje střediska mládeže i farnos-
ti. Ředitel komunity a střediska Antonín Nevola 
hovořil o vděčnosti, moderátor Vojtěch Sivek 
přednesl úvahu na téma společenství a paní sta-
rostka Jakubcová vyzdvihla význam přítomnos-
ti salesiánů v městském obvodu a ocenila práci 
dobrovolníků, bez nichž by salesiánské dílo ne-
bylo myslitelné. O hudební stránku vernisáže se 
postarala skupina Quo vadis.  

Sobotní program zahájila přednáška Doc. Mi-
chala Kaplánka na téma Situace mládeže a odpo-
věď salesiánů. Po krátké občerstvovací přestávce 
následovala moderovaná diskuze. Karel Ženíšek 
si do horkých křesel pozval tři salesiány, kteří 
v minulosti v Plzni působili. Jiřího Cahu, Aloi-
se Hurníka a Michala Kaplánka. Spolu s nimi 
se diskuze zúčastnil pan architekt Jan Soukup, 
jehož rukopis je zaznamenatelný jak na budově 
kostela, tak i střediska. 

Nedělní slavnostní bohoslužbě, předsedal bis-
kup Karel Herbst. Na začátku požehnal nový 
procesní kříž z dílny sochaře Václava Česáka. 
V promluvě se Kája zmínil o postavě svatého 
Jana Boska. Vyzdvihnul skutečnost, že Don Bo-
sko dokázal dát mladým celé srdce, ne jenom 
kousek. A k tomu vyzval i místní salesiány. Pří-
tomné pozdravil i nový provinciál Petr Vaculík. 
Projevil radost z toho, že salesiáni v Plzni jsou, 
upozornil na skutečnost těsného sepjetí kostela 
a střediska a důraz kladl na to, že v zorném poli 
salesiánů by měli zůstat i ti, kteří jsou na okraji. 
Při bohoslužbě zpívala a hrála schola pod vede-
ním Michala Beránka, píseň Ave Maria zapěla 
Edita Adlerová. 

Každý účastník pak dostal pamětní list a sbor-
ník 20 let salesiánů v Plzni. 

Současná činnost a nabídka 
Salesiánského střediska mládeže

Zájmové kroužky
aktuální nabídku naleznete na www.sdbplzen.cz. 
K dispozici jsou poslední volná místa v těchto 
kroužcích:
Výtvarné kroužky, keramika od 5 let, Pohybovka 
s písničkou od 4 let, němčina začátečníci i pokro-
čilí, bubínkování, stiga hokej.
Otevíráme nový kroužek Vaření, který probíhá 
každou středu v čase 15:00 – 17:00 hodin.
Navštivte také náš klub maminek Brouček kaž-
dou středu v čase 9:00 – 11:00 hodin.

Kluby Balón a Vzducholoď
Balón je pro děti do 15 let a otevřen je v po, st, čt 
od 14.30 do 17.30.
Vzducholoď od 15 – 26 let a ten má otevřeno v po, 
st 1od 18 do 21.00, v pá od 15 do 18 (v ten den je 
přístupný již od 14 let).

Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině 
Střecha
Centrum pomoci STŘECHA je pro děti a dospívající 
ve věku 8 – 26 let a rodiče, nebo výchovné činitele.

Poskytujeme krátkodobé poradenství i dlou-
hodobou komplexní výchovnou pomoc založe-
nou na individuálním plánování výchovně tera-
peutických cílů. 

Hlavním cílem je podpora výchovného poten-
ciálu přirozených prostředí dítěte (rodina, včet-
ně sanace rodiny; škola), opírající se především 
o dlouhodobé výchovné poradenství a partnerský 

model práce s rodinou. V indikovaných případech 
nabízíme terénní výchovnou pomoc v rodině. 

Pracujeme s dítětem ve výchovných a terapeu-
tických programech (např. individuální asisten-
ce dítěte, program kognitivního obohacování, 
skupiny aktivního sociálního učení, arteterapie, 
efektivní učení), s důrazem na jeho sociální za-
členění do společnosti. 

Pomoc probíhá obvykle v těchto krocích: vy-
tváření bezpečného prostředí pro práci s rodinou, 
společné hledání podstaty problémů a dostup-
ných zdrojů, plánování výchovných a terapeu-
tických cílů, začlenění rodiny a dítěte do pora-
denských a výchovných programů, pravidelné 
společné hodnocení průběhu řešení problému. 

Karel Ženíšek

Oslavy 20 let salesiánů v Plzni

Během listopadu, prosince dojde k dosadbě 
chybějících stromů v uličním stromořadí v ulici 
Revoluční. Stávající lipové stromořadí je ve špat-
ném zdravotním stavu a takříkajíc nám dožívá. 
Dosadba nových lip zde není možná, protože lípě 
se nedaří v městském prostředí, hyne.

Jako náhradní druh do tohoto stromořadí byl 
zvolen Javor mléč - Acer platanoides „ Olmsted“ 
tato dřevina je sloupovitá, pomalu rostoucí, vhod-

ná do uličních stromořadí. Celkem bude vysaze-
no 41 ks stromů.

V příštím roce je plánována dosadba uličního 
stromořadí v Mohylové ulici. Dojde k odstranění 
hynoucích kusů, dosadba bude provedena i tam, 
kde již došlo k odstranění stromů. 

Kuchtová Silvie

odbor ŽP

Dosadba stromů do uličního stromořadí



Závěrečná akce roku 2010 bude patřit dětem. 30. pro-
since v 16.00 hod. se mohou roztančit na Dětském minis-
ilvestru, který bude moderovat známý bavič, herec a zpě-
vák Marek Dobrodinský se svými kolegy. Na programu 
dále budou oblíbené dětské a pohádkové písničky, sou-
těže, modelování balonků a nonstop malování na obličej 
pro malé i větší děti. Barvy jsou samozřejmě dermatolo-
gicky testované a odpovídají evropské normě. Předprodej 
vstupenek je od 6. do 17. 12. v Po-Pá od 15.00 do 18.00 
hod. v kanceláři D klubu a popř. i 30. 12. v 15.30 hod.

Ale i v dalším průběhu zimy si děti přijdou na své. 
Čekají na ně dva karnevaly - 29. 1. a 26. 2. 2011, vždy 
v 15.00 hod., které budou plné tance, zábavy, soutě-
žení a překvapení v podobě hostů. 5. února v 15.00 

hod. se děti s rodiči mohou přijít podívat na klasickou 
pohádku o Perníkové chaloupce a držet palce Jeníč-
kovi i Mařence v zápolení ,,proti zlé Ježibabě“: ,,Děti 
od 10 let a samozřejmě i dospělí se mohou zúčastnit 
turnajů v deskových hrách – 15. ledna v karetní hře 
BANG! A 12. února se bude soutěžit v Osadnících 
z Katanu. Začátky jsou vždy v 9.00 hod.“

Zajímavý program bude mít Sobota v D klubu 15. led-
na, kdy od 9.00 hod. si budou moci účastníci vyrobit bro-
že, knoflíky, náhrdelníky, náušnice či náramky z barevné 
hmoty FIMO. Pro zájemce o výtvarné obory bude reali-
zována přednáška Kreslení pravou mozkovou hemisférou 
24. ledna v 18.00 hod., na které se např. dozvíme, že 
schopnost kreslit mají v sobě údajně všichni lidé, jen ji 

neumí využívat. A právě používání pravé kreativní hemi-
sféry by nám mělo odhalit naše skryté rezervy.

Kromě těchto jednorázových akcí bude v 1. polole-
tí 2011 pokračovat řada kurzů a klubů ve výtvarných, 
hudebních, pohybových a tanečních oborech pro děti 
i dospělé. Klub deskových her pro děti od 5 let, který 
je zdarma a bez přihlášky, je vždy ve čtvrtek od 15.00 
do 18.00 hod. Informace o volných místech v ostatních 
zájmových aktivitách dostanete v kanceláři D klubu 
na Zábělské tř. 54B, kde také probíhá předprodej vstu-
penek na oba karnevaly, vždy 14 dní před konáním po-
řadu. Informace jsou též dostupné na www.dkluplzen.
cz nebo na č. tel. 377 461 173.

 Děkuji A. Šilhánková

Vážení občané,

pro zkvalitnění služeb občanům našeho 
obvodu jsme zavedli službu dispečinku – 
na níže uvedené tel. číslo, můžete zavolat svůj 
požadavek ohledně úklidu, nepořádku a po-
dobně. V úřední dny  Po a St od 8.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00, neúřední dny Út, Čt, Pá 
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 14.00, Váš po-
žadavek vyřídí pověřený pracovník  ÚMO P4 
na tel. čísle : 378036616 - 17.

Pozvánka do D klubu

Začátkem roku 2011 oslaví Středisko výchov-
né péče (SVP) v Plzni 15 let od svého založení. 
SVP je součástí sítě školských zařízení a je zří-
zeno Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR. Můžete jej najít v Plzni na Karlovar-
ské ulici 67, je samostatnou součástí Dětského 
diagnostického ústavu v Plzni. 

SVP poskytuje pomoc dětem a dospívajícím 
- žákům základních škol, víceletých gymnázií, 
studentům učilišť, středoškolákům i ostatním stu-
dujícím – studentům vyšších odborných a vyso-
kých škol. Zároveň poskytuje poradenství jejich 
zákonným zástupcům (rodičům, pěstounům). 

Klientům a jejich rodinám nabízíme konzul-
tace, terapeutické vedení, poradenství a po-
moc při řešení aktuálních krizových situací, 
výchovných a prospěchových problémů, osob-
nostních a psychických problémů, složitých ro-
dinných vztahů a vazeb. 

Je důležité, aby rodiče začali řešit problémy 
svých dětí hned v počátku, nebáli se oslovit 
odborné pracovníky a začít s nimi spolupra-
covat. Se svými problémy se na nás mohou 
obracet i samotné děti.

SVP nabízí ambulantní služby: jednorázové 
konzultace, krátkodobé vedení či dlouhodobou 
spolupráci s klientem a jeho rodinou. Ambu-
lantní péče je bezplatná. 

Dále lze využít internátní pobyt dítěte v SVP, 
který je zpravidla osmitýdenní. Pobyt je určen pro 
žáky základní školy. Zařazení dítěte do skupiny 
je možné na základě žádosti zákonného zástupce. 
Děti po dobu pobytu plní školní docházku v SVP, 
výuka probíhá podle individuálního plánu, který 
je stanoven jejich kmenovou školou. Po ukončení 
pobytu se vracejí domů a do své základní školy. 

SVP dále nabízí během internátního pobytu 
konzultace s odbornými pracovníky (psycholog, 
etoped, speciální pedagog, sociální pracovník), 
terapeutické skupiny zaměřené na různá téma-
ta (drogy, šikana apod.), sportovní činnosti pod 
vedením vychovatelů (kolektivní sporty ven-
ku i v tělocvičně, posilovna), víkendové pobyty 
v přírodě, pravidelná relaxační cvičení, práci 
s hlínou. Během pobytu dětí probíhají pravidelné 
rodičovské skupiny vedené psychologem a dal-
šími odbornými pracovníky. Rodiče mohou děti 

dvakrát týdně navštěvovat a při dobrém chování 
může dítě na víkend odjet domů.

U internátního pobytu hradí zákonní zástupci 
výdaje za stravu a ubytování dítěte. Internátní po-
byt je vhodný pro děti, které potřebují intenziv-
nější péči odborných pracovníků. 

U obou forem péče (ambulantní i internátní) je 
důležité, aby zákonní zástupci měli opravdový 
zájem pomoci svému dítěti s jeho problémy. Měli 
by projevovat trvalý zájem o své dítě, být ochotni 
se seznámit s možnými příčinami jeho problémů 
a také by se měli snažit změnit či upravit své vý-
chovné metody. 

Další formou nabízených služeb SVP jsou od-
polední ambulantní skupiny pro děti zaměřené 
na výcvik sociálních dovedností, osobnostní so-
ciální výcvik a sportovně outdoorový výcvik. 

Rádi Vám podáme další informace, odpovíme 
na Vaše otázky nebo do-
mluvíme termín osobního 
setkání na telefonních čís-
lech: telefon + záznamník 
377 538 185, 377 532 733, 
774 715 262.

15 let Střediska výchovné péče v Plzni, Karlovarská 67
1996 - 2011



V pondělí 25. října 2010 vystoupily děti 
z plzeňské 50. mateřské školy v Domově pro 
seniory sv. Jiří v Plzni na Doubravce.

Stáří rozhodně nepatří k nejveselejším ob-
dobím lidského života. O potěšení srdíček 
a zlepšení nálady v tomto pochmurném počasí 

se v Domově pro seniory sv. Jiří v Plzni posta-
raly Bublinky - dětský sboreček z 50. mateř-
ské školy v Plzni.

V pořadu Od léta k podzimu zazněly nejen 
písničky od autorské dvojice Jaroslav Uhlíř 
a Zdeněk Svěrák, jako např. Voda, voděnka, 
Kamarádka lípa, Mravenčí ukolébavka, ale 
i známé lidovky - Plzeňská věž, Marjánko, 
Marjánko, Šla Nanynka do zelí a další, které si 
s dětmi ochotně zazpívali i senioři.

„Bylo to nádherné, bezprostřední. Děti 
jsou moc šikovné a potěšily nás,“ pochválila 
paní Karhanová nejen pěvecký, ale i taneční 
výkon dětí. 

„Snažíme se pro naše seniory, kterých je zde 
sedmdesát, organizovat různé činnosti a zábav-
né akce, abychom tak udrželi případně i zlepšili 
jejich fyzické a psychické schopnosti. Používá-
me ergoterapii, arteterapii, pohybové a taneční 
terapie, trénujeme paměť. Dnešní vystoupení 
dětí bylo skutečným pohlazením na duši a na-
šim klientům se moc líbilo,“ uvedla Jaroslava 
Mihalíková, která v Domově pro seniory sv. 
Jiří pracuje jako arteterapeutka. 

Zdroj novinky.cz

Bublinky z 50. mateřské školy v Plzni
potěšily seniory

Žáci z 9.A se zapojili do pokusu o vytvoření 
světového rekordu o největší galerii znaků měst 
a obcí, které mají být vytvořeny z odpadového 
materiálu. Cílem této akce je informovat širo-
kou veřejnost o nutnosti třídit odpad a o mož-
nostech jeho dalšího využití. Znaky budou pre-
zentovány na výstavách v jednotlivých krajích 
a poté se spojí v jednu velkou galerii na veletr-
hu GO a Regiontour 2011, který se uskuteční 
13. - 16. ledna 2011 v Brně.

Než se pustili deváťáci do vytvoření plzeň-
ského znaku, sbírali různý odpadový materiál 
a rozhlasem vyzvali všechny své spolužáky 
ve škole ke spolupráci. Podkladovou desku jim 
vyrobil pan učitel v dílnách. 

Protože je plzeňský znak dost složitý, zvět-
šili si jednotlivé části znaku na papír a ten na-
lepili na desku. Na něj poté nalepovali víčka 
od PET lahví, igelitové tašky různých barev, 
síťky od ovoce a zeleniny a další odpadový ma-
teriál. Skupina žáků se scházela i po vyučování 
ve svém volnu, aby stihla znak včas dokončit. 
Hotový znak nyní čeká, až bude zaslán na zmí-
něné výstavy, a sbírá obdiv všech návštěvníků 
i žáků školy.

Deváťáci z 28. ZŠ v Plzni se zapojili
se svým plzeňským znakem do soutěže

o světový rekord



Vzhledem k tomu, že naše společnost Plzeňské 
služby - správa nemovitostí s.r.o. rozšiřuje svoji 
kapacitu, rozhodli jsme se přemístit naši pobočku 
do vhodnějšího objektu v Plzni - Doubravce. 

Nové sídlo pobočky bude pro naše partnery 
zároveň snáze dostupné: výhodné spojení MHD 
zajišťují linky 13,16, 29 a 30, v blízkosti budovy 
je dobrá možnost parkování vozidel.

Z původního sídla v Sousedské ulici 5 se naše 
pobočka začátkem prosince 2010 stěhuje na ad-
resu V Malé Doubravce 30, Doubravka – viz. 
orientační plánek. 

Otevíráme od pondělí
13. 12. 2010. 

Při správě nemovitosti za 110 Kč měsíčně (bez 
DPH) za jednotku zajišťujeme následující služby: 
vedení podvojného účetnictví, pasportů nemovi-
tosti, evidence vlastníků, zajištění provozu spo-
lečných prostor včetně pravidelných revizí. 

Veškeré naše služby jsme schopni se Společen-
stvími řešit i tzv. „ NA DÁLKU“, což znamená 
pomocí internetu.

Těšíme se v novém objektu na vaši návštěvu.
Dosavadní sídlo pobočky společnosti Plzeňské 
služby – správa nemovitostí s.r.o.:
Sousedská 5, Plzeň – Doubravka

Nová adresa sídla pobočky společnosti 
Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o.:
V Malé Doubravce 30
Plzeň – Doubravka
tel.: referentky SVJ: 377 263 650
účetní SVJ : 377 263 171

Uřední hodiny:
pondělí  7,00 - 12,00 hod.  13,00 - 18,00 hod.
středa  7,00 - 12,00 hod.  13,00 - 17,00 hod.
(Pro zástupce výborů SVJ v mimořádných pří-
padech a po předchozí domluvě: úterý, čtvrtek 
7,00 - 14,00 hod)

Pobočky:
Ed. Beneše 23, Plzeň - Bory, tel. 605 886 688
Pecháčkova 8, Plzeň - Skvrňany, (po předchozí 
domluvě na tel. 377 263 650 středa 16,00 -18,00)

Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o.
od prosince 2010 v Doubravce na nové adrese

Nové sídlo Plzeňských služeb – správy nemovitostí s.r.o.
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Vážení občané Doubravky, chtěl bych vám 
nejprve poděkovat za vaši podporu v nedávných 
komunálních volbách, kterou jste mi dali. Chci 
vás ujistit, že budu dělat vše pro to, abych se vám 
za projevenou podporu odvděčil poctivou prací 
v radě a zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 4. 

Jako neuvolněný místostarosta jsem si vytkl 
za cíl přiblížit úřad občanům, zlepšit komunikaci 
mezi úřadem a občany a také zkvalitnit materi-
ály, o kterých radní a zastupitelé hlasují. Jsem 
přesvědčen, že každý občan našeho obvodu má 
také vědět, jak hlasovali jím zvolení zastupite-

lé, a proto budu usilovat o zavedení elektronic-
kého hlasování pro zastupitele našeho obvodu. 
Prostřednictvím webových stránek si bude moci 
každý občan udělat obrázek o přítomnosti či ne-
přítomnosti svých zastupitelů a také o tom, jak 
ten či onen zastupitel hlasoval. 

Věřím, že v dnešní době, kdy téměř každý má 
přístup k internetu, občané ocení zkvalitnění in-
formovanosti prostřednictvím internetových strá-
nek o důležitých událostech na obvodu i o práci 
jejich zastupitelů.

Vážení občané, právě končí kalendářní rok 
2010. Při každém konci ale i něco začíná. Začíná 
nový rok, přicházejí noví zastupitelé, nové nápady 
i nové přístupy. Přeji tedy jak vám občanům, tak 
nám zastupitelům, do nového roku 2011 hlavně 
hodně zdraví, trochu toho štestíčka a hlavně, ať se 
v novém roce podaří prosadit co nejvíce dobrých 
nápadů, které zpříjemní život v naší Doubravce!

Bc. David Zrostlík

Místostarosta MO P4

Můj cíl: přiblížit úřad občanům

Po úspěšných mezinárodních prezentacích 
v Severní Americe a Africe se ojedinělá tvor-
ba plzeňské autorky Evy Hubatové opět vrátila 
do Čech. Umělkyně svá díla tentokrát vysta-
vuje v prostorách ÚMO Plzeň 4, tedy v ob-
vodu svého bydliště. Dne 6. prosince výstavu 
nazvanou Skrytá krása detailu zahájil starosta 
Bc. Michal Chalupný. Do 15. ledna 2011 zde 
mohou návštěvníci shlédnout unikátní techni-
ku, které spočívá ve spojení dvou uměleckých 
směrů, a to fotografie s malbou. Eva Hubatová 
svá díla také vydala knižně a právě dokončila 
zakázku i pro náročného japonského klienta. 
Na adresu své zajímavé tvorby poskytla něko-
lik interwiev a v nedávné době ji představila 
i divákům České televize. Za reprezentaci měs-
ta Plzně doma i ve světě byla Eva Hubatová no-
minována na ocenění Plzeňská Ikona.

Díla fotografky a výtvarnice
Evy Hubatové se z Ameriky 
a Afriky opět vrátila do Čech




