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Padesátiletá povodňová vlna
k nám naštěstí nedorazila

Vážení spoluobčané,
tak jsme se ani nenadáli a budeme mít téměř čtvrt roku 2011 za sebou.
Pro nás na Doubravecké radnici znamenal
konec roku 2010 a začátek tohoto roku kromě
běžných starostí a povinností nutnost řešit
sněhovou kalamitu a následnou povodeň,
která naštěstí nesplnila pesimistická očekávání meteorologů.
Ani letošní zima nás všechny příliš „nešetří“. Přesto, že již píšeme měsíc březen, tak
se zima nechce své nadvlády vzdát, což pro
náš obvod znamená vyšší výdaje na zimní
údržbu, než jsme původně plánovali. Jen pro
zajímavost – do konce měsíce února tohoto

Povodeň ohrožovala Doubravku v lednu. Naštěstí se nepotvrdila krizová varianta, kdy hrozila více než padesátiletá

roku jsme na zimní údržbu vynaložili částku

povodňová vlna. Nakonec byl zatopen “jen“ prostor u Jiřího. Celou situaci sledoval coby člen povodňového štábu i sta-

cca 2 mil. Kč, což je zhruba o 25% více, než

rosta městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný. Fotografii pořídil mobilním telefonem.

ke stejnému dni loňského roku.
Do provádění zimní údržby zapojujeme
i pracovníky tzv. veřejné služby. Je však nutno
konstatovat, že bez pomoci mnohých z Vás,
občanů, kterým není stav chodníku před
Vaším domovem lhostejný, bychom zvládali
zimní údržbu obvodu jen velmi těžko.
A proto bych Vám všem, kteří nám dlouhodobě při zimní údržbě pomáhali, chtěl touto
cestou srdečně poděkovat. Vaší pomoci si
velmi vážím a věřím v ní i nadále.
Protože však už máme jaro, na které jsme
se určitě všichni těšili, a nezadržitelně se blíží i svátky jara – Velikonoce, dovoluji si Vám
všem při této příležitosti touto cestou popřát
mnoho pohody, lásky a zdraví a zároveň klidné prožití svátků velikonočních.
ing. Zdeněk Mádr
místostarosta MO Plzeň 4

Opravy mostu na Jateční třídě
začnou nejdéle příští rok na jaře
Kalamitní stav mostu na Jateční třídě trápí
už několik let nejen doubravecké občany. Most
spojuje městskou část Doubravka s Bílou Horou, Bolevcem a Roudnou. „Navíc je to nejkratší cesta pro sanitky do fakultní nemocnice.
A jak víte, mnohdy při záchraně života rozhodují vteřiny,“ vysvětluje starosta městského
obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný. „Žel v současné době při používání provizoria v podobě
vojenského montovaného mostu bývá Jateční
třída obtížně průjezdná pro osobní auta natož
pro vozy rychlé záchranné služby,“ dodává.
Most na Jateční a tamní komunikace nejsou
v majetku obvodu Plzeň 4 ani města Plzně,
patří Plzeňskému kraji. Přesto se vládnoucí
koalice v Doubravce snaží tento stav napra-

vit. Vedení obvodu, starosta Michal Chalupný
a místostarosta Zdeněk Mádr, se sešlo s náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro oblast
dopravy panem Jaroslavem Bauerem, aby našli
způsob jak tento problém s výstavbou nového
mostu včetně příjezdové komunikace dořešit.
„Dle vyjádření pana náměstka Bauera bude
zahájena stavební akce na jaře příštího roku
a jestli to klimatické podmínky dovolí možná
už na podzim letošního roku,“ říká spokojeně
Chalupný. „Snad nenastanou nějaké nepředvídatelné problémy, které by tak potřebnou výstavbu opět odsunuly,“ doufá.
Na jednání řešili představitelé Doubravky
i rekonstrukci Červenohrádecké komunikace
v majetku kraje.
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
v roce 2011
Poř.
č.

Společenství vlastníků jednotek, právnické
nebo fyzické osoby, které vlastní rodinné, bytové
domy nebo byty starší 5 let na území městského obvodu Plzeň 1 – 10 mohou 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.
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).
Žádosti o půjčky se všemi náležitostmi dle
vyhlášky FRB mohou žadatelé podat kdykoliv
během roku 2011 do podatelny zdejšího úřadu.
Termíny výběrových řízení v roce 2011:
30. 5. 2011, 5. 9. 2011, 14. 11. 2011.
Výběrová komise FRB v těchto termínech vyhodnotí předložené žádosti o půjčky, navrhne jejich pořadí včetně náhradníků a výsledky výběrových řízení
předloží Radě a Zastupitelstvu MO Plzeň 4. Na poskytnutí půjčky není právní nárok a proti výsledkům
výběrového řízení se žadatelé nebudou moci odvolat.
Veškeré informace zájemcům o půjčku
z FRB poskytne p. Šárka Hrabáková, tel.:
378 036 650, 724 602 742.

Úrok
p.a.

Maximální
částka

8 let

3%

3000 tis. Kč na dům

Obnova střechy

2

Zřízení plynového nebo elektrického topení, vč.
akumulačního

4 roky

4%

do 100 tis. Kč na 1 byt

3

Zřízení malé čistírny odpadních vod

4 roky

4%

do 200 tis. Kč na dům

4

Dodatečná izolace proti spodní vodě

6 let

4%

500 tis. Kč na dům

5

Obnova fasády domu vč. oplechování, zateplení,
výměna oken, oprava balkonů a lodžií

6 let

3%

2000 tis. Kč na dům

6

Zřízení přípojky:
kanalizační
vodovodní
plynovodní
elektrovodní

6 let

4%

do 50 tis. Kč na každou vyjmenovanou
přípojku na dům

7

Vybudování WC a koupelny, v bytě, kde dosud není

4 roky

4%

do 200 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

8

Generální oprava výtahu vícepodlažní budovy
přednostně u objektu odprodaného z majetku města
Plzně

6 let

3%

1000 tis. Kč na dům

9

Rekonstrukce vodovodního a plynového rozvodu,
rozvodů tepla a elektr. energie v domě

4 roky

4%

do 60 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

10

Zřízení vytápění tepelným čerpadlem

6 let

3%

500 tis. Kč na dům

11

Zřízení přípojky na centrální zdroj tepla

8 let

3%

50 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

12

Obnova bytového jádra v bytě nebo v domě

4 roky

4%

200 tis. Kč na 1 bytovou jednotku

13

Přístavba rodinného domu k rozšíření plochy pro
bydlení

8 let

4%

150 tis. Kč na 1 dům

4%

do 200 tis. Kč na 1 byt
(do 70 m2 plochy bytu)
do 300 tis. Kč na 1 byt
(nad 70 m2 plochy bytu)

14

Půdní nástavba bytu rušící plochou střechu

8 let

15

Vestavba bytu do půdního prostoru

8 let

4%

do 150 tis. Kč na 1 byt
(do 70 m2 plochy bytu)
do 250 tis. Kč na 1 byt
(nad 70 m2 plochy bytu)

16

Rekonstrukce bytu /podlahy, omítky, výměna oken,
balkon nebo lodžie/

6 let

4%

do 450 tis. Kč na 1 byt

Kurz pro zrakově postižené
nově hradí Tyflocentrum
Finanční náklady za kurz - zaškolení s kompenzační pomůckou - pro zrakově postižené
občany již nebude hradit sociální odbor Úřadu
městského obvodu Plzeň 4. „Z tohoto důvodu
upozorňujeme zrakově postižené občany, kteří
budou žádat o úhradu za tento kurz, aby se obrátili na Tyflocentrum,“ vysvětluje vedoucí sociálního odboru ÚMO 4 Jaroslava Hrabáčková.

Max.doba
splatnosti

1

Z FRB se poskytují tyto druhy půjček:
Šárka Hrabáková, FRB

Název/účel

Od 1. 10. 2010 do 31. 10. 2013 se TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. účastní individuálního projektu (veřejné zakázky) na zajištění služby
sociální rehabilitace v Plzeňském kraji. Tento
projekt je financován z rozpočtu Evropského
sociálního fondu. Evropská unie také nahradí TyfloCentru Plzeň, o.p.s. náklady spojené
se zaškolením zrakově postižených občanů
s kompenzační pomůckou. (red)

Adresa:
TyfloCentrum Plzeň, o.p.s.,
Tomanova 5, tel.: 377 420 481,
www.tc-plzen.cz
w w w.u m o 4.p l ze n.e u

Trápí Vás
nepořádek
v obvodu,

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

Soudní znalci potvrzují:
K předražení parkovišť nedošlo
Obvinění z předražených parkovišť v Popelnicové ulici a dokonce z údajné korupce se objevilo v článku MF dnes z 26. 2. 2011. Tvrdí,

že výstavba parkovacích míst byla několikanásobně nadhodnocená. „Dokonce se zde říká, že
odvedené práce neodpovídají výkazu výměr,“

informuje vedoucí odboru majetku a investic
Úřadu městského obvodu Plzeň 4 Evžen Krommer a ukazuje na článek, který dle něj uvádí nepravdivé výroky. „Proti takovému tvrzení bych
se chtěl touto cestou co nejdůrazněji ohradit!
Můžeme dokladovat každou odvezenou tunu
zeminy, každou práci, která byla skutečně provedena a řádně zaplacena,“ brání se. Parkoviště byla vybudována pro obyvatele i návštěvníky
sídliště. Vzhledem k tomu, že na místě je mírný svah, odrazilo se to i v ceně. „Konečně je
zde kde parkovat a vypadá to i pěkně. Já jsem
spokojený, že radnice tady takové parkoviště
udělala“ hodnotí stavbu jeden z mnoha řidičů
parkujících v Popelnicové ulici pan Petr Dobrý.
Že je vše v pořádku mohou úředníci v Doubravce prokázat i fotodokumentací z průběhu
prací, protokoly o zkouškách únosnosti podloží
a dokonce i odbornými posudky od soudních
znalců. Dokumenty potvrzují, že k žádnému
předražení nedošlo.
„Tvrzení, že ´někdo musel rozdíl shrábnout´ vrhá na pracovníky našeho odboru
stín úplatných úředníků,“ říká rozhořčeně
Parkoviště v Popelnicové ulici slouží lidem, ukazuje Evžen Krommer, vedoucí odboru majetku a investic ÚMO P4. Krommer a hned doplňuje: „Nic takového
V ceně jejich výstavby nejsou jen samotná parkovací místa, ale i příjezdové cesty, úprava povrchu v okolí, zeleň nejsme a proti tomuto nařčení se ještě jednou důrazně ohrazuji!“
a třeba i přesunutí sušáků na prádlo.

Začalo sčítání lidu, přineslo řadu novinek
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 začalo již 7.
března. Právě v tento den začali sčítací komisaři roznášet formuláře do domácností a budou tak
činit až do 26. března. Listy k vyplnění roznesou
komisaři (většinou pracovníci České pošty), každý z nich při návštěvě předloží průkaz sčítacího
komisaře společně s průkazem totožnosti a přes
rameno bude mít tmavě modrou tašku se žlutým
logem České pošty. Ověřit si pravost sčítacích
komisařů bude možné na bezplatné lince sčítání
lidu nebo na úřední desce úřadu daného obvodu.
Z formulářů byly odstraněny otázky týkající se
majetku, ale nově přibyly otázky například na to,
zda žijete v registrovaném partnerství či máte
přístup k internetu. Pro informace, které zapíšete
bude rozhodným okamžikem půlnoc z 25. na 26.
března 2011.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese
celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se
vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání.
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu

2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné
otázky na vlastnictví ledničky, automobilu,
chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá
pouze otázka, zda má rodina možnost využívat
osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je online nebo prostřednictvím datových schránek.
Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů
pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině
případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude
všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi
dotazy o sčítání.
• Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém
si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.

Vyplněné formuláře je nutné odevzdat do 14.
dubna. Formu odevzdání si může zvolit každý
občan podle toho, jak mu bude vyhovovat. Je
možné předat formulář osobně sčítajícímu komisaři, poslat jej zdarma poštou v obálce, která
u nich je přiložena nebo vyplnit formulář na internetu – www.scitani.cz.
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním a koná se u nás
i v Evropské unii každých 10 let. Přináší velké
množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Získaná data mají mnoho využití. Používají je starostové k informacím
o věkové či sociální struktuře obyvatel, ale také
například hasiči při požárech bytových domů,
aby věděli, že v domě nikdo nezůstal. Údaje tak
mohou zachránit i život.
Formuláře je nutné vyplnit pravdivě! Pokud
byste tak neučinili, je možné, že budete muset
zaplatit pokutu až 10 000,- korun.
Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický
úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.
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Modernizace 6. mateřské školy z ROP NUTS II JIHOZÁPAD

Jak jsme již v roce 2010 informovali, Statutární
město Plzeň, Městský obvod Plzeň 4, bylo úspěšné
při schvalování žádostí v Regionálním operačním
programu NUTS II Jihozápad, konkrétně v oblasti podpory 2.5.-Rozvoj infrastruktury pro sociální
integraci. Finanční prostředky budou uvolněny pro
projekt s názvem „Modernizace 6. mateřské školy
v návaznosti na její EVVO zaměření“ (registrační
číslo projektu: CZ.1.14/2.5.00/05.01615).
Žádost v celkové výši 10 884 tis. Kč byla podána
v červnu 2009 a poté prošla úspěšně jednotlivými
etapami posuzování a schvalování. V listopadu
2009 bylo vydáno rozhodnutí poskytovatele Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kdy
došlo k celkovému snížení možných poskytnutých
finančních prostředků na 4 563 tis. Kč z důvodu, že
náš projekt byl posledním projektem, který finanční
dotaci získal. Projekt byl upraven na předpokládané celkové výdaje 6 206 tis. Kč. V letních měsících
2010 v mateřské škole proběhly práce dle tohoto poníženého projektu, který měl za cíl rekonstruovat/
obnovit část podlah, obklady, krytiny, rozvody ZTI,
část rozvodů elektro; částečně rekonstruovat sociální zařízení a zřízení imobilního WC; rekonstrukce
suterénu včetně zřízení nového sociálního zařízení
u tělocvičny; rekonstrukce kuchyně a interiéru; sou-

částí projektu bylo dále vybavení heren a učeben
nábytkem, didaktickými pomůckami, knihami.
Ale jak jste možná zaznamenali v tisku, došlo
v roce 2010 přehodnocení 5. výzvy, do které patří
i výše uvedený projekt. Po znovuposouzení všech
projektů v této výzvě, byla naše žádost schválena
v listopadu 2010, ale nyní byla dotace poskytnuta v celkové požadované výši, tzn. 10 067 tis. Kč.
Na základě tohoto rozhodnutí bude projekt realizován v původním rozsahu, resp. budou dodělány
práce, které byly z důvodu ponížení dotace v původním rozhodnutí a nedostatku financí odloženy.
Bude se jednat zejména o venkovní úpravy, výměna
topení, některé práce v interiéru a nákup některých
pomůcek. Tyto doplňující procesy budou probíhat

v průběhu letních prázdnin 2011. Takže v září tohoto roku by měli rodiče přivádět své děti již do vylepšených prostor dle původního celkového projektu
„Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti na její
EVVO zaměření“.
Po ukončení realizace akce bude na podzim 2011
předloženo vyúčtování na ROP NUTS II Jihozápad
a požádáno o proplacení finančních prostředků
ve výši dotace. Převedeny budou ve prospěch rozpočtu Statutárního města Plzeň, které poskytlo finanční prostředky na předfinancování akce. Veškeré úkony spojené s akcí musí samozřejmě splňovat
přísné podmínky, které jsou nastaveny ve směrnicích, pokynech vydaných Regionálním operačním
programem NUTS II Jihozápad.

Napište nám, co Vás trápí, těší nebo zajímá
Žijete v Plzni v Doubravce a jsou věci, které
Vás zde trápí? Máte připomínky či nějaké reálné nápady, jak udělat okolí Vašeho bydliště ještě příjemnějším a bezpečnějším? Nebo se Vám
naopak čtvrtý plzeňský obvod líbí a máte u Vás
něco, čím byste se chtěli pochlubit a pochválit
ho? Zajímá Vás, jak co v obvodě funguje? Chybí Vám nějaké informace? Máte připomínky
k webovým stránkám městského obvodu Plzeň
Doubravka a nápady, jak je zlepšit?
Bydlí vedle Vás nadaný plavec, tenista, fotba-

lista, šachistka, fotografka nebo malířka? Dokázal Váš soused něco neobvyklého, vyhrál zajímavou cenu, zachránil někomu život nebo si zkrátka
myslíte, že by stálo za to o něm informovat? Neváhejte a napište nám!!!
Mail: doubravecke.listy@centrum.cz nebo doneste obálku označenou heslem: “Doubravecké
listy“ do podatelny či poštovní schránky doubravecké radnice nebo pošlete dopis na adresu:
Doubravecké listy, ÚMO 4, Mohylová 55, Plzeň, 312 00. (red)

Konečně máme automat na čerstvé mléko
Doubravecká Masarykova ulice je čtvrtým místem v Plzni, kde stojí automat na čerstvé mléko.
Na začátku měsíce jej instalovala farma Milknatur z Líní na Plzeňsku. V mlékomatu nabízí čerstvé kravské mléko šetrně pasterované, které je
tedy již upraveno a není nutné ho před konzumací
převařovat tak, jak je to u jiných českých mlékomatů, které nabízí tzv. syrové kravské mléko.
„Mléko Milknatur je šetrně pasterované neboli těsně po nadojení zahřáté na teplotu 75°C
po dobu 20 sekund a následně zchlazené na teplotu kolem čtyř stupňů. Tato jediná úprava už zajišťuje mléku absolutní hygienickou bezpečnost
a zároveň zaručuje plné zachování všech důležitých výživových složek, jako jsou bílkoviny,
vitamíny, minerály a podobně,“ říká šéf farmy
MVDr. František Sikyta.
Mléko se od nadojení dostane do mlékomatu
během několika málo hodin a farma jej dováží
v 300litrových tancích denně, takže mléko je
vždy maximálně čerstvé. Zákazníci si mohou
odebrat mléko v jakémkoliv množství, dle toho,
kolik do mlékomatu vhodí peněz. Za 20,- Kč obdrží 1 litr mléka, ale pokud vhodí např. jen 2,Kč, dostane zákazník 1 dcl mléka Milknatur®.
Jediným omezením je velikost výdejního okénka, kam se dávají lahve. Zákazník si může tedy

přinést i vlastní láhev, nádobu nebo i kanystr.
Výdejní okénka jsou na každém mlékomatu
dvě, aby ve frekventovaných časech nemuseli
lidé u mlékomatu čekat. Mimo to má mlékomat
i výdejník na lahve. Nabízí skleněné a plastové.
To kdyby si někdo zapomněl vlastní nádobu.
První mlékomaty v Plzni zprovoznila farma
z Líní v polovině prosince na Lochotíně, Borech
a Slovanech. „Až v únoru jsme od dodavatele
získali i čtvrtý automat, takže můžeme konečně
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nabídnout opravdové mléko i obyvatelům čtvrtého plzeňského obvodu,“ vysvětluje Sikyta. Věří,
že na Doubravce bude chutnat stejně jako jinde.
Mezi pravidelné zákazníky patří především
mladé rodiny s dětmi, maminky, které vědí, co je
pro jejich ratolesti dobré a zdravé, především pro
správný vývoj kostí a zubů a rovněž pro posílení
imunity. Dále přichází mléku na chuť střední generace, ale mezi nejčastější zákazníky patří starší lidé, kteří dříve měli možnost třeba na vsi nebo
od známých ochutnat mléko přímo po nadojení.
„Tito pamětníci nám často děkují, že mají
po dlouhé době opět možnost pít opravdové mléko, jak ho znají z dřívějška,“ dodává s přáním
dobré chuti Sikyta. Jak podotkla jedna zákaznice, svíčkovou s knedlíkem již z ničeho jiného dělat nebude. Tak dobrou chuť a je třeba mít
vždy na paměti: Čerstvé mléko – zdravé děti.
Mlékomat Milknatur®
• Masarykova ulice, u drogerie Lacina, naproti
zastávce MHD
• V provozu 24 hodin denně
• K dispozici čerstvé mléko Milknatur®
a skleněné a plastové lahve
• www.milknatur.cz
• Facebook: Milknatur – opravdové mléko

Nový kontrolní výbor začal pracovat hned v lednu
Plán činnosti na I. pololetí schválil na první
schůzce v lednu kontrolní výbor zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 4. Během ledna a února
již učinil tři kontroly. „Prověřili jsme zadávání
informací na webové stránky obvodu. Kontrolovali činnost osob, které konají veřejnou službu
a to, zda firma vyvážející odpadkové koše v obvodu dodržuje smlouvu,“ říká předsedkyně kontrolního výboru v Doubravce Marcela Kunešová (na snímku). „Nelíbí se nám složitý a zastaralý
obsah webových stránek. Vypracovali jsme návrh
řešení a předali jej těm, kteří mají zadávání informací na starosti,“ dodává.
Radnice využívá i práce osob v hmotné nouzi,
které v obvodě vykonávají veřejnou službu a zároveň si tak zvyšují sociální dávku. Namátkové
kontroly ukázaly, že takoví pracovníci by se dali
využít více, kdyby nad sebou měli dohled po celou dobu konání práce. „Podle mého názoru by
se dala efektivita práce mnohonásobně zvýšit.
Společně s odborem životního prostředí jsme připravili návrhy pro větší využití pracovníků ve veřejné službě a brzy budou zahájena příslušná
jednání,“ informuje Kunešová.
Kontrola vývozu odpadkových košů ukázala,
že firma provádějící vývoz neplní přesně podmínky smlouvy. „Asi třetina košů nebyla vyvezena dle smlouvy. Upozornila jsem odbor životního

šová. K zastižení je samozřejmě i v jiné dny, ale
kvůli práci mimo úřad, je lepší sjednání schůzky.
(red)

Činnost kontrolního výboru
Kontrolní výbor je orgán zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 zřizovaný povinně ze
zákona. Kontroluje zejména plnění usnesení zastupitelstva a rady obvodu, dodržování právních
předpisů výbory a úřadem na úseku samostatné
působnosti. Zároveň plní další kontrolní úkoly,
kterými jej pověří zastupitelstvo.
Velkým přínosem pro něj jsou podněty
občanů, jejich poznatky a připomínky, které
kontrolní výbor může pomoci odstranit.
prostředí a ten s firmou začal neprodleně řešit
nápravu. Smlouvy je třeba dodržovat a pokud
tomu tak nebude, budeme vyžadovat uplatnění
sankcí,“ zdůrazňuje Kunešová.
Přesto kontrolní výbor hlavně zajímá, co obyvatele v obvodu trápí, chtěl by se zabývat podněty
občanů. „Zajímá nás, co občanům vadí, na co by
chtěli upozornit. Mohou za mnou kdykoliv přijít
a dát mi, pro mě tak cenné, podněty. Bez domluvy jsem všem k dispozici vždy první dvě pondělí
v měsíci od 13 do 17 hodin,“ zve občany Kune-

Termíny zasedání Zastupitelstva
Městského obvodu Plzeň 4
pro rok 2011

31. 3. 2011
23. 6. 2011
22. 9. 2011
8. 12. 2011

Třídění elektroodpadu a baterií ulehčí červené kontejnery
Pro sběr drobných vysloužilých elektrospotřebičů a baterií bylo počátkem února rozmístěno osm červených kontejnerů v Doubravce,
celkem 52 v Plzni. Červená barva se tak stává další barvou v třídění odpadů. Kontejnery
ve spolupráci s jednotlivými úřady městských
obvodů rozmístila nezisková společnost ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení. Dotaci na jejich výrobu a instalaci
poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
„Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších
spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí
ve směsném odpadu, odkud se k ekologické re-

cyklaci nedostanou,“ vysvětluje pracovník odboru životního prostředí ÚMO 4 Lukáš Vojta.
Kontejnery, které ASEKOL v Plzni rozmístil,
mají i integrovaný box na baterie a akumulátory.
„Přestože naše společnost sběr baterií přímo ne-

zajišťuje, díky dostupné technologii a spolupráci
s kolektivním systémem Ecobat jsme se rozhodli
kontejnery využít i k tomuto účelu a již v několika
městech se to velmi osvědčilo,“ vysvětluje Hanuš
Klůs. (red)

Stanoviště červených stacionárních kontejnerů v MO Plzeň 4:
Městská část

Ulice
Bukovec - ul. Mezi Podjezdy (u č.o.5)
Červený Hrádek - ul. Červenohrádecká (u hasičárny )
Újezd - ul. V Brance (u č.o.24)

Městský obvod
Plzeň 4

Lobzy - křižovatka ul Pod Vrchem - Polední
Nad Týncem ( u č.o. 42)
Zábělská ul., konečná MHD linky č. 16 (u Penny marketu)
ul. Staniční - u rozvodny tepla ( u č.o.65 )
ul. Družby - u parkoviště

Do červeného kontejneru patří:
Červené kontejnery jsou umístěny vedle dalších barevných nádob určených pro třídění plastu, papíru nebo
skla. Patří do nich drobná elektrozařízení jako kalkulačky,
rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony
a elektronické hračky.

drobná elektrozařízení - kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony a elektronické hračky.

Nevhazovat:
televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, lednice,
pračky a chladničky.

D O U B R A V K A , L O B Z Y, B U K O V E C , Č E R V E N Ý H R Á D E K , Ú J E Z D , Z Á B Ě L Á

Díky Zelenému pokladu se mohou zrakově postižené děti učit v přírodě
Teplé počasí a příchod jara vítají nadšeně žáci
Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené v Plzni Doubravce. Konečně se zase budou moci učit v přírodě. Škola ležící v okrajové
části Plzně v Lazaretní ulici a má velkou zahradu.
„Dříve jsme ji využívali pouze v několika hodinách pracovního vyučování a prostorové orientace. Ale v loňském roce se nám podařilo získat
finanční podporu z nadačního fondu Zelený poklad na projekt „Učíme se v přírodě“, a tak jsme
zpřístupnili areál zahrady i pro výuku dalších
předmětů,“ informuje ekonomka školy pro zrakově postižené Eva Černá. „Díky projektu jsme
mohli nainstalovat stolky, lavice, tabule a vytvořit ´venkovní třídu´,“ dodává.
Žáci se tak mohou vzdělávat v předmětech,
ve kterých je obsažena environmentální výchova,
tedy výchova související s přírodním prostředím.
Probírají například živočichy a rostliny jednotlivých ročních období, ekosystémy, typy krajin,

lidskou aktivitu, problémy životního prostředí
a vztah člověka k přírodě. V rámci výuky si děti
každý rok vytvoří aroma zahrádku s různými
druhy bylin. Právě aromatické byliny jsou využívány ve výuce speciální péče k rozvoji kompenzačního smyslu – čichu. K rostlinám kluci
a holky napíší jejich názvy jak v černotisku, tak
v Braillově písmu.
Cílem projektu bylo zefektivnění výuky maximálním propojováním teoretických poznatků
s praktickými. „Rádi bychom žáky naučili vnímat přírodu, podpořili v nich kladný vztah k přírodě a důležité je i to, aby si uvědomili odpovědnost za své činy ve vztahu k přírodě a předvídali
jejich možné následky,“ shrnuje Černá. „V neposlední řadě, protože cílovou skupinu projektu
tvoří převážně žáci s různým stupněm zrakovéRostliny pro svou aroma zahrádku si chystají žáci ze Základní ho postižení, chceme prostřednictvím projektu
školy a Mateřské školy pro zrakově postižené v Plzni Doubravce. učit žáky vnímat přírodu jako hlasy ptáků, vůně
Bylinky využívají k rozvoji kompenzačního smyslu – čichu.
a chuť bylin všemi smysly,“ vysvětluje. (red)

V Doubravce přivítali šestnáct nových občánků
Deset holčiček a šest chlapečků přišlo se svými
rodiči 3. února na doubraveckou radnici. U vítání
občánků je čekal místostarosta městského obvodu Plzeň 4 Zdeněk Mádr, aby jim popřál jen to
nejlepší do jejich životů. Program pro své malé
kamarády připravily děti z pěveckého souboru
Zvoneček při Základní škole Plzeň – Újezd pod
vedením paní učitelky Evy Markvartové.
„Poslední vítání bylo počátkem listopadu v loňském roce,“ informuje pracovnice sociálního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 4 Anna Doerrová a dodává: „Neznamená to, že by se v našem
obvodu narodilo za čtyři měsíce jen šestnáct dětí.
Bylo jich mnohem více. Jen někteří rodiče nevědí,
že na vítání občánků je nutné se zapsat.“
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů je nutné dát k pozvání na vítání občánků souhlas. Tuto informaci a žádost už
dostávají rodiče dětí, které mají trvalé bydliště

„Další vítání občánků plánujeme asi tak
na březen letošního roku. Tak maminky a tatínkové neváhejte a přihlašte k nám své děti,“ vyzývá novopečené rodiče Doerrová. „Kromě příjemné vzpomínky na slavnostní chvíli, jsme pro Vaše
miminko připravili i malý dárek.“

Pojďte se svým miminkem
na vítání občánků

Letošního únorového vítání občánků se zúčastnilo deset holčiček a šest chlapečků. Z deseti děvčátek se tři jmenovaly Anička.

v Plzni, při vyzvednutí rodného listu na matrice.
Stačí vyplnit žádost a odevzdat ji v podatelně příslušného obvodního úřadu nebo ji zaslat poštou
dle trvalého bydliště matky.

Narodilo se vám miminko, máte trvalé bydliště v Doubravce a chtěli byste se zúčastnit
vítání občánku na doubravecké radnici? Vyplňte žádost, kterou jste dostali na matrice při
vyzvednutí rodného listu nebo je k vyzvednutí na Úřadě městského obvodu Plzeň 4. Odevzdejte ji v podatelně doubravecké radnice,
zašlete poštou nebo ji rovnou můžete vyplnit
na úřadu v kanceláři č. 26, u paní Doerrové.
Více informací získáte na telefonním čísle
378036667.

Slavíte významné jubileum Vašeho života?
Dejte nám vědět, přijdeme Vám popřát
Chystáte se Vy, Vaše maminka, tatínek, Vaši
prarodiče či příbuzní a známí k oslavě významného životního výročí 80, 85, 90, 91, 92, 93 ……
atd. let? Úřad městského obvodu Plzeň 4 připravil
pro oslavence blahopřání a věcný dárek.
Ovšem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění, nemůže radnice poskytovat a předávat informace
o životních výročích občanů, žijících v městském obvodu Plzeň 4, dalším osobám. „Proto
žádáme občany našeho obvodu, kteří dovrší
v letošním roce významného jubilea, aby nás
sami kontaktovali,“ žádá spoluobčany pracovnice sociálního odboru Úřadu městského obvodu
Plzeň 4 Anna Doerrová.

Oznámení platí také pro všechny doubravecké občany, kteří v tomto roce dovrší 50, 60 a 65
let společného života. Úřad na přání a po dohodě
s jubilanty připraví slavnostní obřad nebo předá
jubilantům věcný dar.
Všechna tato životní výročí doubraveckých
občanů mohou též nahlásit jejich příbuzní
nebo známí na adrese Úřad městského obvodu
Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň, pí. Doerrová, č. tel. 378036667. (red)
všechny tak dobře nezvládá. Zato se pravidelně zúčastňuKrásných 96 let oslaví letos v květnu paní Blažena Tou-

je akcí v domově, má veselou povahu a žádnou legraci ani

šová. Bývalá paní učitelka je jednou z prvních obyvatelek

zábavu si nenechá ujít. Srdečné blahopřání a kytičku při-

Domova pro seniory sv. Jiří v Plzni. Je hodná, milá, ne-

nesl oslavenkyni Blaženě Toušové k jejím 95. narozeninám

konfliktní a má ráda ruční práce, i když v poslední době už

místostarosta městského obvodu Plzeň 4 Zdeněk Mádr.
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PORADNA BYTOVÉHO SPRÁVCE

Plzeňské služby – správa nemovitostí s.r.o.
od prosince 2010
v Doubravce
na nové adrese
„Doubravecká“ pobočka společnosti Plzeňské
služby- správa nemovitostí s.r.o. se v prosinci loňského roku přemístila na novou adresu, a to:

V Malé Doubravce 30,
Plzeň – Doubravka.
Zaregistroval jsem vaši reklamu
na jiném domě a jiné adrese.
Změnilo se mimo nového sídla
pobočky i něco dalšího?
„Doubravecká pobočka“ PS-SN dříve sídlila
na adrese Sousedská 5. Na novou, lépe přístupnou a viditelnou adresu (V Malé Doubravce 30),
kterou jste, jak píšete, zaregistroval se přemístila
v prosinci loňského roku. Dalším důvodem přemístění bylo i to, že neustále rozšiřujeme svou kapacitu a dřívější prostory už byly nedostatečné.

Jak se k vám nejlépe dopravím?
Která MHD staví v blízkosti, prosím?
Téměř před domem, ve kterém sídlí doubravecká pobočka je zástávka linek: 13, 16, 29 a 30.
V blízkosti budovy je velmi dobrá možnost parkování vozidel. Viz orientační plánek.
Při poskytování správy nemovitosti za 110,-/
byt/měsíc (bez DPH) zajišťujeme následující
služby:
• Vedení podvojného účetnictví
• Vedení pasportů nemovitostí
• Vedení evidence vlastníků
• Zajištění provozu společných prostor včetně
pravidelných revizí
Veškeré služby jsme schopni se Společenstvími řešit
i tzv „ NA DÁLKU“, tedy pomocí internetu.
(Iveta Rejšková tel. 605 886 688)

Nové sídlo Plzeňských služeb – správy nemovitostí s.r.o.

D O U B R A V K A , L O B Z Y, B U K O V E C , Č E R V E N Ý H R Á D E K , Ú J E Z D , Z Á B Ě L Á

Zastupitelé Doubravky
se pustili do práce!
Zastupitelé městského
obvodu se ihned po volbách pustili do své práce.
V novém volebním období
proběhlo již šest zasedání
Rady městského obvodu
a čtyři zasedání Zastupitelstva městského obvodu.
Rada obvodu zřídila svých 6 komisí: komisi majetkovou, komisi pro prezentaci, komisi rozvoje, komisi sociální, školskou, zdravotní a kulturní, komisi
sportovní a prevence kriminality a komisi grantovou.
Komise jsou poradními orgány Rady a jsou povětšinou obsazovány odborníky na danou problematiku.
Všechny komise jsou již obsazené a plně funkční.
Každá z komisí se již minimálně 2x v novém volebním
období sešla a projednávala celou řadu podnětů, kterými se následně zabývala Rada městského obvodu.
Zastupitelstvo obvodu zřídilo své 3 výbory, a to
výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro zadávání veřejných zakázek. Výbory jsou poradními orgány

Zastupitelstva, s tím, že první a druhý jmenovaný je
zřizován dokonce ze zákona povinně. Výbor pro zadávání veřejných zakázek je novým výborem a jeho
účelem je kontrolovat průběh zadávacího a výběrové
řízení u veřejných zakázek městského obvodu. Rovněž
i tyto výbory jsou obsazené a plně funkční.
Veškeré další informace o orgánech městského
obvodu naleznete na webových stránkách http://
umo4.plzen.eu/. Rádi bychom Vám prostřednictvím webových stránek a Doubraveckých listů
přinášely co nejčerstvější informace z našeho
obvodu. Pevně věřím, že to vy, občané, oceníte.
Bc. David Zrostlík
neuvolněný místostarosta zodpovědný
za administrativní a správní činnosti MO Plzeň 4

MO Plzeň 4 pronajme nově zrekonstruované prostory bývalé restaurace

„U Soptíka“ (bez sálu) v Bukovci.
Bližší informace podá p. Čech
tel.: 378 036 654

Chcete informace,
zapněte si televizi
Více informací o naší DOUBRAVCE můžete
sledovat každý čtvrtý týden v měsíci na TV
PUBLIC.
Zajímavosti z našeho obvodu, informace z investičních, kulturních, sportovních i společenských akcí a jiné zprávy z Vašeho okolí vysílá
televize v daném období třikrát denně. Přibližně pěti minutový zpravodajsko – publicistický
magazín si můžete pustit ráno v 7: 15 hodin,
odpoledne v 17:15 hod. a v noci v 00:15 hod.

Tradiční pouť
láká ke sv. Jiří
Na největší pouť v Plzeňském kraji už se mohou těšit malí, ale i velcí milovníci kolotočů,
střelnic, cukrové vaty nebo zmrzliny. Už 33.
ročník tradiční doubravecké poutě u sv. Jiří se

Přednáška pro seniory, aby se cítili bezpečně

uskuteční letos od 16. 4. do 25. 4. dubna.

Bezpečnost v dopravě či jak předejít vykradení bytu, to je jen pár témat, která si budou
moci vyslechnout senioři na besedě ve středu
4. května od 17. hodin v zasedací místnosti
doubravecké radnice (Mohylová 55). Přednášku pro všechny babičky a dědečky připravila
Komise sociální, školská zdravotní a kulturní
Rady městského obvodu Plzeň 4, ve spolupráci
s Úřadem městského obvodu Plzeň 4 a starostou
Doubravky Michalem Chalupným.
„Na akci vystoupí zástupci Městské policie Pl-

organizátoři postarají o to, aby si zábavu užili

zeň s odborným výkladem k problematice bezpečnosti seniorů,“ informuje předsedkyně pořádají komise Eva Žůrková.
Právě velká důvěřivost starších lidí a rostoucí
kriminalita páchaná na seniorech jsou hlavními
důvody, proč se rozhodli takovou akci uspořádat. „Přijďte si poslechnout, jak si nenechat
ublížit a předcházet problémovým situacím. Srdečně Vás zveme,“ láká naše starší spoluobčany
na besedu Žůrková.

Stejně jako v předchozích letech se i letos
i naši handicapovaní občané. Na akci je přivezou, zabaví je a zase odvezou.

(red)

Pozvánka

na pietní akty, které se budou konat v dubnu a květnu 2011 v MO Plzeň 4
15. 4. 2011 – památka obětí náletu a padlých ve 2. světové válce
			

			
			
		

10.00 hodin - Sousedská ul.
11.00 hodin – Jateční ulice
14.00 hodin – Habrmannův park + budova Konzervatoře ve Školní ulici
(organizuje KSČM)

29. 4. 2011 – pietní akce na počest padlých Čs. letců z Plzně – Doubravky
			

			

16.00 hodin – Habrmannův park, následně položení květin k pamětní desce na budově
Konzervatoře - přátelské posezení na ÚMO Plzeň 4

5. 5. 2011		

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

27. 5. 2011		

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

		
		
		

			

						
					

Bc. Michal Chalupný
starosta MO Plzeň 4
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