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Vážení spoluobčané,
tak jsme se ani nenadáli, a léto máme za sebou,

Modernizace školní kuchyně
v 54. mateřské škole ve Staniční ulici

stejně tak jako děti mají za sebou prázdniny a v těchto
dnech už se pilně učí ve školních lavicích. Asi se shodneme na tom, že to letošní léto co se týče počasí za moc
nestálo – ale věřím, že Vám nezkazilo, dny Vašeho zaslouženého odpočinku na dovolené.
My jsme na Doubravecké radnici využili prázdninových měsíců mimo jiné k tomu, abychom v našich mateřských školkách připravili pro naše nejmenší občany
co nejlepší podmínky pro jejich nástup do těchto předškolních zařízení 1. září.
Dá se říci, že ve všech školkách je něco nového - ať
už jen opraveného, nebo nově vybudovaného. Kromě
vymalování a různých oprav a údržby všeho co bylo potřeba se za částku, převyšující 1 mil. Kč nově vybavila
kuchyně v 54. MŠ ve Staniční ulici a podařilo se dokončit úplnou modernizaci 6. MŠ v Republikánské ulici.
Na tuto akci se podařilo našemu úřadu získat více
než 10 mil. Kč ze zdrojů mimo rozpočet obvodu i města,
a sice z prostředků Regionálního operačního programu
(ROP).

Nejdůležitější však je skutečnost, že školka

po této zásadní „omlazovací kůře“ je jako nová a jsem
velmi rád, že se při nástupu do školky líbila nejen dětem, ale i jejich rodičům.
Další informace o tom, co dalšího jsme realizovali,
na čem jsme pracovali a co nového připravujeme se dozvíte uvnitř těchto Doubraveckých listů.
Na závěr mi dovolte touto cestou popřát Vám, abyste
energii, načerpanou na letní dovolené účelně vynaložili a Vašim dětem hodně úspěchů v začínajícím novém
školním roce.
ing. Zdeněk Mádr
místostarosta MO Plzeň 4

Ve spolupráci s MO Plzeň 4 se během letošních
letních prázdnin podařilo kompletně zrekonstruovat vybavení školní kuchyně 54. mateřské školy
Plzeň, Staniční 72, příspěvkové organizace. Finanční prostředky, poskytnuté z rozpočtu MO
P4, vložené do nákupu ucelené řady moderního
gastronomického zařízení, tj. do konvektomatu,

hold-o-matu a vario cookies multifunkční pánve
se rychle vrátí v podobě významné úspory energií a zejména možností zachovat plnou nutriční
hodnotu zpracovaných potravin. Pro děti z mateřinky, která má sportovní zaměření, je uvedená
kvalita stravování nejlepším dárkem do nového
školního roku 2011/2012.

Chodci, na přechodu stiskněte tlačítko
Na některých světelných křižovatkách je
na stožáru u přechodu pro chodce umístěna tabulka CHODCI STISKNĚTE TLAČÍTKO.
Mnozí z chodců cloumají tlačítkem, několikrát
ho promáčknou téměř až do stožáru s vědomím,
že se ihned po daném povelu na přechodu pro
chodce rozsvítí zelený panáček. Často si kladou
otázku, jak je možné, že auta nezastavila okamžitě po stisknutí tlačítka. Odpověď je jednoduchá,
zmiňované tlačítko tam není proto, aby si každý,
kdo chce přejít přes křižovatku, ihned zastavil
kolem projíždějící automobil.
Stisknutím tlačítka je celý systém upozorněn na to,
že poté, co vozidlům padne červená, je na chodníku
chodec, který bude chtít přejít křižovatku.
Další pro chodce nepříjemná situace nastává,
když se tomuto systému naopak nepřipomene
stisknutím tlačítka vůbec. Automobily zastaví

na červenou, ale chodci nenaskočí zelený panáček a nemůže přes přechod bezpečně přejít. Pak
může hubovat a hudrovat, že automobily sice
stojí, ale chodec také. Ano, a bude tam stát do té
doby, než přijde další chodec, který ví jak na to
a jemně a lehce stiskne tlačítko. Tím dá znamení systému, že na chodníku čeká chodec, který
chce přejít přes křižovatku. Systém automaticky
zařídí, že chodec může bezpečně přejít na zelenou hned, jakmile automobilům automatickým
nastavením padne červená.
Proto CHODCI! STISKNĚTE TLAČÍTKO,
stačí jednou, jemně a lehce a označte si tím „zeleného panáčka“, který bude svítit jen pro vás
a vaše bezpečné přecházení přes křižovatku.
ÚMO Plzeň 4
odbor stavebně správní a dopravy

Farmářské trhy v Doubravce jsou každou sobotu dopoledne
Zeleninu, ovoce, pečivo, uzeniny, mléčné produkty, med a jiné výrobky si můžete zakoupit
každou sobotu od 8 do 13 hodin na Lopatárně
v Doubravce (SKP Rapid).

Farmářské trhy tam nabízejí české výrobky nejen od farmářů a pěstitelů z plzeňského kraje, ale
nakoupit tam můžete zboží například i z Moravy.

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

(red)

První naučná říční stezka byla v září otevřena v Plzni
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a Správa
veřejného statku města Plzně Vás zvou na procházku po první naučné říční stezce podél Úslavy.
Ta byla za účasti primátora města Plzně otevřena
ve čtvrtek 15. září 2011. Stezka je realizována
v rámci mezinárodního projektu REURIS zabývajícího se revitalizacemi vodních toků v urbanizovaných oblastech.
Trasa vede podél toku řeky Úslavy na území
města Plzně od Koterova až k soutoku s Berounkou v Doubravce. Texty a obrazové přílohy pro
13 informačních tabulí sestavil Ing. Jan Hajšman
ve spolupráci s Ing. Jitkou Rauchovou z grafického
studia RAMAP. V budoucnu se postupně objeví
informační tabule u naučných stezek v údolních
nivách všech plzeňských řek. Vydány budou také
brožurky, které upozorní na největší zajímavosti
z oblasti geografie, hydrologie, biologie, historie
i kultury. Elektronické znázornění tras naučných
stezek včetně informačních tabulí a brožurek se
postupně objeví také na webových stránkách mapového portálu města Plzně http://mapy.plzen.eu/.

Informace o revitalizaci plzeňských řek se pravidelně objevují také na webových stránkách www.

ukr.plzen.eu, kde se můžete přihlásit rovněž k odběru novinek týkajících se tohoto tématu.

Foto: Letecký pohled na soutok Úslavy s Berounkou v Plzni Doubravce. Zdroj: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Ústavní soud: Obce mohou výskyt
video terminálů omezit
Nejen výherní hrací automaty ale i video loterijní terminály lze vyhláškou regulovat
Ústavní soud potvrdil oprávněnost chrastavské vyhlášky, která ve městě reguluje i video
loterijní terminály. Díky tomu se s výjimkou tří
míst nemohou v Chrastavě na Liberecku provozovat tyto výherní přístroje a terminály vůbec.
Soud tedy dal obcím do rukou účinný nástroj
proti hazardu.
Jedná se o průlomový verdikt, na základě kterého mohou obecní zastupitelstva omezit v obci
gambling na minimum. Dosud platilo, že herní
baroni obcházeli obecní vyhlášky tím, že klasické výherní automaty nahrazovali tzv. video
terminály. Pomáhal jim přitom i stát, když se
prostřednictvím ministerstev vnitra a financí
držel výkladu, že právě resort financí schvaluje
tyto typy přístrojů včetně toho, kde budou rozmístěny. Místní šetření a sociální jevy plynoucí
z hazardu přitom resort při schvalování neřeší.

A tak ministerstvo spokojeně těžilo z poplatků
a obce se potýkaly s patologickými jevy.
Protože Ústavní soud uznal, že video loterijní

Videoloterijní terminál
Na rozdíl od klasického automatu je
videoloterijní terminál klientské zařízení
připojené on-line (např. prostřednictvím
internetového protokolu) k ústřednímu
serveru, jenž generuje náhodná čísla
a řídí průběh hry pro větší množství hráčů. Tím může dávat šanci na větší výhru,
ovšem někdy za cenu vyššího vkladu.

			

terminál je typem výherního hracího přístroje,
nadále už nebude k provozování těchto terminálů

Zeleň a člověk
Říká se, že parky, stromy a veškerá zeleň
ve městě, jsou jeho plícemi. Přestože má zeleň
v našich městech mnoho důležitých a nezastupitelných funkcí, je stále dost těch, kteří na ni
pohlížejí jako na něco nepodstatného, bez čehož se můžeme na rozdíl od budov, komunikací, inženýrských sítí apod. obejít.
Náš odbor ŽP při ÚMO 4 z pozice správce,
nebo chcete-li „údržbáře“, městské zeleně je téměř denně nucen obhajovat právo na její existen-

postačovat pouhé schválení ministerstvem financí. Naopak, zastupitelstva měst a obcí budou mít
poslední slovo, jestliže vyhláškou stanoví místa
a množství těchto hracích přístrojů a terminálů
na svém území. Tím, že už nebude možné obcházet obecní pravidla pro gambling, získaly místní
samosprávy dosud nejúčinnější nástroj pro regulaci hazardu, který kdy v této zemi byl.
Jak tuto pravomoc budou města a obce využívat lze stěží předvídat. Každá samosprávná
komunita si totiž z principu sama teprve vydiskutuje svůj přístup v otázce hazardu. Ve vzduchu nicméně visí i hypotetická možnost, že se
v budoucnu iniciativy chopí zákonodárce a zvolí
jiné legislativní řešení gamblingu.

ci. Řešit požadavky typu „ořežte ten strom“, protože z něj na podzim padá listí, že stíní do oken,
že na něj usedají hluční ptáci, že brání výstavbě, nebo že přes keře není vidět na zaparkované
miláčky. To se může zdát úsměvné, leč i takové
argumenty slýcháme, jen abychom zeleň „zlikvidovali“. V mnoha případech ji lidé ničí sami, ať
laickými zásahy nebo bezohledným chováním.
Věřím, že máme dost slušných spoluobčanů,
kteří nehází odpadky a nedopalky cigaret na zem,

w w w.u m o 4.p l ze n.e u

		

Pavel Netolický
předseda Finančního výboru

nevjíždějí auty na zelené plochy, nekradou právě
vysázený rostlinný materiál a v neposlední řadě
odklízejí exkrementy po svých psích miláčcích.
Je přece příjemné posedět pod rozkvetlým
stromem, kde zpívají ptáci nebo kolem voní
právě posekané tráva nebo se za vedra schovat
do stínu stromů.
Co říci na závěr? K našemu životu zeleň potřebujeme - tu živou, rostoucí, inspirující. Neničme ty plíce města, hýčkejme si je.
Světlana Hadrabová,
odbor životního prostředí

Odpadky nepatří na ulici,
ale do popelnic či sběrného dvora
Vážení občané

v poslední době se na území Městského obvodu Plzeň 4 rozmohl nešvar odkládání objemného odpadu vedle popelnic a kontejnerů.
Svozová firma odpad odložený mimo popelnice a kontejnery neodveze, protože to nemá
obsaženo ve smlouvě a tak tam odpad   zůstává a hyzdí vzhled našeho městského obvodu.
Odbor životního prostředí pak musí objednat
úklid okolí popelnic navíc nás to všechny stojí  
další finanční prostředky, které bychom mohli
využít účelněji (například na zlepšení zeleně,
opravu chodníku nebo nové dětské hřiště).
Již několik let přitom funguje v Jateční ulici sběrný dvůr odpadů, kam mohou občané
odložit téměř všechny druhy odpadu zdarma.
Sběrný dvůr je otevřen každý den včetně sobot a nedělí od 9.00  do 12.00 hod a od 13.00
do 18.00 hod. Přáli bychom si, aby sběrný dvůr
byl ještě více občany využíván a aby veškerý
odpad odkládaný vedle popelnic a kontejnerů
našel cestu do sběrného dvora.
Ing. Jiří Pouba, vedoucí odboru ŽP

Více informací o sběrném dvoře najdete
na internetových stránkách
www.pltep.cz.

Nový Katalog služeb by Vám
rozhodně neměl chybět
Potřebujete poradit v obtížné
životní situaci?
Sháníte pomoc pro sebe
nebo své blízké?
Nemáte přehled, jaké služby
Vám Plzeň nabízí?
Všem, kteří hledají službu, radu nebo třeba dlouhodobou péči (ale nejen jim), přichází na pomoc nový Katalog sociálních služeb
v Plzni, jehož aktualizovanou verzi vydává
právě v těchto dnech Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně.
Jde již o třetí katalog organizací, které na území našeho města poskytují a nabízejí své služby
sociálního charakteru a které město Plzeň ve většině štědře podporuje. Za dobu pěti let se tato
městem vydávaná a pravidelně aktualizovaná

publikace stala nepostradatelným pomocníkem
nejedné instituci pracující s lidmi, ale především
Plzeňanům, kteří odpovídající sociální službu pro
sebe či své blízké právě hledají.
„Ve srovnání s historicky prvním katalogem
z roku 2006 vypadá ten současný jako Otesánek
– zvětšil se co do formátu, tak do počtu stran o téměř 100%. Což jen dokladuje, že síť sociálních
služeb poskytovaných na území města Plzně se
za dobu pěti let neskutečně rozrostla a zkvalitnila. Nový Katalog sociálních služeb tak přináší téměř dvě stovky služeb, které může kdykoliv
kdokoliv z nás potřebovat“, konstatuje Alena
Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb.
Katalog je financován z rozpočtu města Plzně, takže náklad 20 000 výtisků bude veřejnosti
k dispozici zdarma na všech úřadech městských
obvodů, veřejných institucích nebo přímo v organizacích poskytujících sociální služby. Distribuce
na veřejně dostupná místa v Plzni proběhne dle
pokynů Odboru sociálních služeb MMP od 18.
července do 29. července 2011.
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Průvodce sociální reformou
v roce 2012
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
spustilo na svých internetových stránkách
zcela novou aplikaci – Průvodce změnami
sociálního systému v roce 2012. Web informuje občany o plánovaných změnách v sociálním systému v příštím roce v rámci tzv. sociální reformy, která by měla postupně nabýt
účinnosti v roce 2012 a 2013.
Nová aplikace bude průběžně doplňována
o aktuální informace, a měla by tak poskytnout
základní přehled o navrhovaných úpravách
v systému sociální ochrany.
Navržené změny se týkají několika oblastí,
zejména systému administrace a distribuce dávek sociální ochrany, péče o zdravotně postižené osoby,zabezpečení osob v hmotné nouzi,
zaměstnanosti a zvýšení kontrolní činnosti při
výkonu nelegální práce. Tyto oblasti změn jsou
v průvodci rozděleny do několika kategorií

podle životních situací. Jedná se o kategorie:
Rodina – změny v rodičovském příspěvku,
návrhy alternativních forem předškolní péče aj.
Občan – změny v příspěvku na bydlení či dávek pomoci v hmotné nouzi, aj.
Důchodce – změny v rámci důchodové reformy
Nezaměstnaný – změny v pobírání podpory
v nezaměstnanosti, přísnější postihy za výkon
nelegální práce aj.
OZP (Osoba se zdravotním postižením) –
změny v příspěvku na péči, sloučení dávek sociální péče pro OZP a vznik dvou typů základních dávek – příspěvku na mobilitu a příspěvku
na zvláštní pomůcky aj.
OSVČ a zaměstnavatel – snížení administrativní zátěže zaměstnavatele, zrušení povinnosti zaměstnavatele hlásit volná pracovní místa na Úřad práce ČR aj.
Mezi zásadní navrhované změny v rámci

sociální reformy patří také zavedení tzv. jednotného výplatního místa dávek. Cílem tohoto opatření je, aby veškerá podpora od státu byla v příštím roce vyplácena na jednom
místě a nikoliv jako dnes na různých úřadech
státní správy. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným i pomoc
sociálně slabým bude zajišťovat Úřad práce
ČR. Služby tak zůstanou dostupné jako dnes
a již nebude nutné s různými žádostmi a formuláři cestovat na více úřadů.
Průvodce sociální reformou v roce 2012
najdete na adrese:
http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/269

Jaroslava Hrabáčková
vedoucí sociálního odboru ÚMO Plzeň 4

Jak postupovat při žádosti o pronájem
pozemku ve vlastnictví města Plzně
Žádost o pronájem pozemku nebo jeho části
zapsaného na LV 1 ve vlastnictví města Plzně
může podat fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna jednat.  
Žádost je třeba podat u obvodního úřadu
místně příslušného k poloze požadovaného pozemku (např. pro pozemky v MO Plzeň 4 u finančního odboru ÚMO Plzeň 4), popř. na Správě veřejného statku města Plzně. Příslušné
formuláře je možné získat kromě těchto dvou
míst i na internetových stránkách úřadu (http://
umo4.plzen.eu/urad-mestskeho-obvodu/specificke-formulare-umo-4-ke-stazeni/)
V písemné žádosti o pronájem pozemku nebo
jeho části je potřeba vyplnit identifikační údaje
(jméno a příjmení žadatele, popř. firmy, u právnické osoby statutární orgán, popř. zmocněnec;  
u fyzických osob rodné číslo, u podnikatelských
subjektů   IČO; adresu žadatele včetně PSČ,
popř. korespondenční adresu; telefon, popř. email; přesné označení pozemku, který je předmětem žádosti z pohledu katastrálních zákonů
- parcelní číslo, katastrální území, adresu; požadovanou  plochu pozemku; informaci o účelu
využití; dobu užívání - určitou, popř. neurčitou).
K písemné žádosti je nutné   přiložit snímek
z katastrální mapy, popř. zákres části parcely;
u podnikatelských subjektů výpis z obchodního
rejstříku (živnostenský list), popř. doklad o pověření jednat; souhlas se zpracováním a shromažďováním osobních údajů (součást žádosti).
V případě nutnosti doplnění nebo zpřesnění

údajů bude úředník kontaktovat žadatele na jím
uvedené kontaktní údaje.
Žádost je předložena na nejbližší jednání Majetkové komise Rady městského obvodu Plzeň
4, která je poradním orgánem Rady městského obvodu Plzeň 4 (mimo jiné navrhuje dobu
nájmu, nájemní sazbu, ostatní podmínky). Nájemní sazba odpovídá nájemní sazbě uvedené
ve Výměru Ministerstva financí, kterým se
vydává seznam zboží s regulovanými cenami
popř. ceně v místě a čase obvyklé. Po zveřejnění záměru a obdržení příslušných stanovisek
Magistrátu města Plzně žádost projednává Rada
městského obvodu Plzeň 4, která ke svému rozhodnutí vydá usnesení. Opravný prostředek je
možný jen jako změna usnesení odpovědných
orgánů obvodu. Na základě usnesení rady vypracuje správce pozemku (převážně Správa veřejného statku města Plzně) nájemní smlouvu.
V případě pronájmu pozemku nebo jeho části
v majetku města Plzně pro stavbu trvalého charakteru (delší než 5 let) rozhoduje o   pronájmu
Rada města Plzně. Rada městského obvodu Plzeň
4 vydává k takovému pronájmu pouze stanovisko.
Obvyklá lhůta pro vyřízení  žádosti o pronájem
pozemku nebo jeho části  činí cca 3 – 6 měsíců.
Žádost o prodej, směnu příp. výpůjčku
pozemku nebo jeho části zapsaného na LV 1
ve vlastnictví města Plzně může podat fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna
jednat.  V případě prodeje  a výpůjčky je třeba
žádost   podat   na Odbor prodeje majetku Ma-
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gistrátu města Plzně, Škroupova 5, Plzeň. Při
žádosti o směnu pozemků je kontaktní místo
Odbor nabývání majetku Magistrátu města Plzně, Škroupova 7, Plzeň.
V případě informací v dané věci kontaktujte
finanční odbor ÚMO Plzeň 4 (tel. 378036642
nebo 378036643).

Městský obvod Plzeň 4
se rozrostl o nové ulice
Městskému obvodu Plzeň 4 každým rokem
přibývají nové ulice, což je dáno stavebním ruchem v některých lokalitách, v poslední době
v Červeném Hrádku a na Švabinách.
V lokalitě Švabiny byla v roce 2009 zahájena
výstavba nových domů pod názvem “Švabinské
terasy“, tím vznikla i nová ulice. Zastupitelstvo
MO P4 jí na svém jednání v měsíci březnu 2011
dalo jméno „Na Terasách“.

V současné době probíhá výstavba nových
domů na okraji Červeného Hrádku, názvem ulice pro tuto lokalitu se zabývala na svém jednání
Komise pro prezentaci RMO P4, která doporučila členům zastupitelstva schválit nový název
ulice „Brusinková“ (v jejím okolí jsou ulice Ostružinová, Borůvková, Bezinková, Zvonková).
Název ulice „Brusinková“ byl schválen na červnovém jednání Zastupitelstva MO P4.

Pojmenování nových ulic má ve své kompetenci Komise pro prezentaci RMO P4, která
může při vymýšlení nových názvů ulic vybírat
z historického pomístního názvu nebo z výběru rostlin a bylin anebo z nějaké dlouhodobé
skutečnosti. Vybrat nový název ulice není jednoduché, neboť v městě Plzni existuje mnoho
ulic a jejich názvy se nesmí opakovat.
		

odbor OSČ

Slavnostní zahájení nového
školního roku v Újezdě
1. září se sešlo před  školní budovou v Plzni –
Újezdě 27 prvňáčků. S rodiči za zády, aktovkami na zádech, někteří s kornoutem bonbonů pro
budoucí spolužáky, někteří s kytičkou pro paní

učitelku. Ale všichni s očekáváním, co jim tento
významný předěl v jejich životě přinese.
Hodně štěstí a samé jedničky ve škole dětem
popřála paní ředitelka Mgr. Helena Fenclová,

místostarosta ÚMO4 Ing. Zdeněk Mádr a třídní
učitelka Mgr. Michaela Koutová.
Eva Markvartová, učitelka ZŠ Plzeň - Újezd

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, fotbalista, 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@seznam.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.
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V Plzeňské části Slovany na adrese Koterovská
156a se nachází největší a nejmodernější Stanice
technické kontroly v České republice. Více nám
o její činnosti poví pan ředitel Ondřej Suchý.
„Zakládáme si především na tom, že zákazníkům nabízíme kompletní služby pod
jednou střechou. V rámci rozsáhlé investice byly rozšířeny prostory pro provádění
technických kontrol. Proto je dnes možné

vozidel. Současně byla provedena výstavba
speciální haly pro měření emisí, ve které je
možno obsluhovat až pět vozidel najednou.“
říká pan Suchý. „Samozřejmě nemohu zapomenout na naše specializované pracoviště
pro ověřování, montáž a opravy tachografů
a to jak klasických, tak i digitálních.“ dodává
pan Suchý. Díky svému vybavení proto může
Plzeňská STK svým zákazníkům nabídnout

odbavovat majitele nákladních vozidel souběžně na dvou linkách. Stejný počet linek je
k dispozici i pro provádění kontrol osobních

nejen technické prohlídky všech vozidel, evidenční prohlídky, prohlídky při individuálních
dovozech automobilů ze zahraničí či jejich
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přestavbách, ale i kompletní škálu prací související s kontrolou LPG a CNG systémů, které u konkurence nenajdete.
Pro klienty, kteří se s ohledem na rozšířené
a moderně vybavené prostory Plzeňské STK
nemusejí objednávat předem, je připravena
klimatizovaná čekárna s nabídkou teplých
nápojů zdarma. Přímo na místě je možné zakoupit i prvky povinné výbavy, jako například
autolékárničku nebo drobné autodoplňky.
Dalším krokem, kterým Plzeňská STK vyšla
vstříc svým zákazníkům, je v případě nesplnění některých předepsaných parametrů
u kontrolovaného vozidla možnost opakování
technické kontroly do třiceti dnů zcela zdarma. Stejná nabídka platí i pro měření emisí.
„Zákazník je u nás obsloužen profesionálním
týmem pracovníků, který zaručuje nejen vysokou kvalitu služeb, ale i téměř nulové čekací doby. Hlavní předností naší provozovny je
bezpochyby komplexnost veškerých činností
na jednom místě, což zákazníkům šetří čas
i náklady. Spokojený klient je pro nás to nejdůležitější.“ uzavírá s úsměvem pan Suchý.
Na Vaši návštěvu se Plzeňská STK těší vždy
od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin na Koterovské třídě v Plzni, za čerpací stanicí Shell.
Další informace zájemci můžou najít na webových stránkách www.stk-plzen.cz.

Spolupráce ZOO a 6. mateřské školy v rámci
„Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci“
6. mateřská škola v Plzni a plzeňská zoologická
a botanická zahrada jsou dlouholetými partnery
v oblasti vzdělávání předškolních dětí. V rámci dotace z EU ROP 2 NUTS s názvem projektu
„Modernizace 6. mateřské školy v návaznosti
na její EVVO zaměření“ realizuje škola vzdělávací
projekt „V souladu s přírodou – Indiánská vesnice“.  Pracovníci ZOO poskytují škole metodickou
a poradenskou pomoc v oblasti chovu terarijních

zvířat, pomáhali vytvořit přírodní zákoutí s tekoucí
vodou v interiéru školy. Seznamují děti se životem
zvířat formou besed, přednášek, prezentací a také
kontaktem přímo v  mateřské škole.
Za zvířátky jezdíme pravidelně  i do ZOO. V roce
2010 jsme prošli v doprovodu lektorek - „Indiánek“
Indiánskou stezku, kde dětem přiblížily život indiánů, rostliny a živočichy Severní Ameriky.
Naši rodiče sponzorují chov nosálů červených.

Nosála Bobeše III. jsme pokřtili dětským šampaňským. Naše spolupráce dětem umožňuje objevovat
vazby v přírodě, vytvářet vztahy k životnímu prostředí a uvědomovat si souvislosti lidského chování
a jednání a jeho dopady na vlastní život a životní
prostředí.
Zdeňka Vaňková

Knihovna města
Plzně - Doubravka
Otevírací doba:
Den

Hodiny

Po, Út, Čt, Pá

9.00 - 18.00

St

9.00 - 12.00

Doubravecká knihovna vás zve v pondělí 3. 10
od 16.30 na besedu se spisovatelem a historikem
Vlastimilem Vondruškou do svého sídla Obvodní knihovna Doubravka, Masarykova 75. Beseda
je nejen pro milovníky českých dějin a příznivce
Oldřicha z Chlumu.                                        (red)
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Doubravecký týden přilákal stovky diváků denně

Doubravecký den navštívil i starosta Městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný (druhý zprava) a doubravecký místostarosta Zdeněk Mádr (vpravo). Na snímku jsou zachyceni na pódiu s moderátorkou Andreou Veršovou (druhá zleva)
a moderátorem Mírou Hejdou (vlevo).

Více než 350 lidí přilákalo každý večer letní kino
Doubravecká promítačka, které se uskutečnilo
v rámci Doubraveckého týdne. Zajímavý a bohatý kulturní program připravili již tradičně pro své
spoluobčany zastupitelé Městského obvodu Plzeň 4
společně s dalšími partnery. Diváci mohli shlédnout
např. filmy Fotři jsou lotři nebo Román pro muže.
Vyhlášenou akci zakončila Doubravecká sobota,
kterou návštěvníky provázeli moderátoři Andrea Verešová a Míra Hejda. O zábavu se postarali například
tanečníci Dance Nation, plzeňské roztleskávačky, skupina The Storm, cvičitelka Lenka Kazecká se zumbou, Rybičky 48, Anna K. i kapela Anakonda Benda.
V programu si přišel na své snad každý, o úspěšnosti
akce svědčila chvílemi zaplněná louka U sv. Jiří.
Pro děti byly připravené pouťové atrakce, poníci, ale nechyběly ani soutěže, které si připravili
doubravečtí skauti. Mnoho návštěvníků využilo
možnost nechat se potetovat hennou či pomalovat
technikou zvanou facepaiting.                        (red)

Doubravka bude již potřetí
hostit světový cyklokros
Velký úspěch navazující na dva předchozí ročníky se
podařil plzeňským pořadatelům. Mezinárodní cyklistická federace rozhodla přidělit pořádání jednoho z osmi
závodů Světového poháru v cyklokrosu opět Plzni.
Na podzim, v termínu 15.-16. října 2011, bude Doubravka U Sv. Jiří hostit otevírací závod SP v cyklokrosu.
Na startu se v elitní mužské kategorii představí
celá světová cyklokrosová špička v čele s úřadujícím světovým šampiónem a stříbrským rodákem Zdeňkem Štybarem. V roce 2009 byl Štybar
na Doubravecké trati třetí, loni triumfálně vyhrál
a tak se nechme překvapit, co si pro nás nachystá
letos. Od letošní sezóny obléká nový dres formace
Quick-step, což je pro něj zajisté velkou a novou
motivací a vzkazuje, že letos chce opět vyhrát a těší
se na skvělé plzeňské publikum, které ho doslova
hnalo do cíle. Dopolední program bude patřit Českému cyklokrosovému poháru mládežníků, po obědě se na start postaví elitní ženy a po nich muži.
Závod Světového poháru v cyklokrosu bude
v roce 2011 nejprestižnější sportovní akcí v Plzni a věříme, že se podél trati sejde opět skvělá
a početná divácká návštěva.
V sobotu bude připraven pro sportovní veřejnost Škoda Cross – závod veřejnosti na horských
kolech na trati Světového poháru. Přijďte i vy, vyzkoušet si trať světových šampionů!
Na této výjimečné sportovní akci se podílí i váš
MO Plzeň 4 a pořadatelé v čele s Pavlem Štichou

jsou rádi, že takto atraktivní a prestižní akci mohou pořádat právě na Doubravce.
Na Světový pohár v cyklokrosu na Doubravku

vás zve Zdeněk Štybar – mistr světa v cyklokrosu pro rok 2011.
Více informací na www.worldcup-plzen.cz

DOUBRAVECKÉ LISTY č. 72/11 • Vydává MO P4, Mohylová 55, 321 64 Plzeň, tel.: 378 036 615,
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registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 15152 • tisk: Tiskárna Bílý slon, s.r.o., Škroupova 11,
301 36 Plzeň, tel.: 972 524 143, fax: 972 524 143. • Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
Uzávěrka příštího čísla 15. 11. 2011 v 11.15 hod.

D klub Plzeň, zařízení Městského obvodu Plzeň 4
NÁBOR do kurzů a klubů na školní rok
2011/2012 od 1. září 2011
pondělí – pátek v kanceláři D klubu
9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hod.

KURZY PRO DĚTI
klub Hvězdička – od 2 do 4 let s rodiči, výtvarná výchova, hry, pohyb, zpěv, divadlo
pohybové hry – od 2 do 6 let s rodiči, společné
hry, pohyb, písničky
klub Sluníčko – od 3 do 6 let, výtvarné, hudební, literární a pohybové zaměření
taneční kroužky – od 4 do 8 let, všestranné
rozvíjení pohybových schopností
písničky u klavíru – od 4 do 6 let, hudební
a hlasová příprava, hra na Orffovy nástroje
zobcová flétna – od 5 do 13 let, pro začátečníky i pokročilé
klub deskových her – od 5 let, moderní i tra-

diční společenské hry, zdarma a bez přihlášky,
možno i s rodiči
výtvarný kroužek – od 6 let, tradiční i netradiční výtvarné techniky
aerobik-mix – od 7 do 10 let, cvičení pro kondici a radost
asijská bojová umění – od 7 let, pro začátečníky i pokročilé
moderní tanec – od 8 do 11 let, disko tance aj.
taneční trendy
tvůrčí kluby – od 8 do 10 a od 11 do 15 let,
výroba zajímavých maličkostí, dárků, bytových
doplňků, netradičního oblečení, módních drobností, šperků atd.
kytara – od 10 let, pro začátečníky i pokročilé
sebeobrana pro náctileté – od 13 do 19 let,
techniky účinné obrany

KURZY PRO DOSPĚLÉ a MLÁDEŽ
sebeobrana pro náctileté – od 13 do 19 let,
techniky účinné obrany
jóga – cvičení pro ozdravění celého těla a mysli
studio pro ženy – všestranný pohyb, cvičení
s míči /overball/
kytara – doprovodná kytara, folk
výtvarný klub – kresba, malba, grafika, vhodné
i pro zájemce o studium na SŠ a VŠ jako příprava na talentové zkoušky
klub deskových her – moderní společenské hry
- deskové i karetní /Osadníci z Katanu, Carcassonne, Doba kamenná, a mnoho dalších/
Informace a přihlášky:
D klub Plzeň, Zábělská tř. 54B,
tel./fax: 377461173, www.dklubplzen.cz

Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň - město a Rokycany uskuteční v době od září do listopadu r. 2011 cyklus přednášek na téma:

Prodloužení soběstačnosti ve stáří nebo společně
proti mýtům o stárnutí a stáří
Tématické okruhy a termíny uskutečnění přednášek: 	
I. Obecný úvod - stáří jako přirozená součást
lidského života, aktivita ve stáří
(přednáška JUDr. Jany Lexové a beseda s účastníky)
Termín konání: 12. září 2011 od 15.00 hod.
II. Životospráva a zdravé životní návyky
(přednáška MUDr. Ivany Bouchnerové a beseda
s účastníky)
Termín konání: 27. září 2011 od 15.00 hod.
III. Civilizační nemoci se speciálním zaměřením na cukrovku
(přednáška MUDr. Ivany Bouchnerové a beseda
s účastníky)
Termín konání: 6. října 2011 od 15.00 hod.
IV. První pomoc se zaměřením na život
zachraňující úkony a obecně základní postup
při nehodách
(přednáška Vladimíra Wimmera a s nácvikem
úkonů první pomoci)

Jak si nenechat
ublížit
Přednáška pro seniory na téma „ Jak si nenechat
ublížit“. Ve středu 26.října od 17 hodin, v zasedací
místnosti doubravecké radnice ( Mohylová 55) se bude
konat v pořadí již druhá beseda pro seniory, kterou
pořádá Komise sociální, školská, zdravotní a kulturní
Rady městského obvodu Plzeň 4, ve spolupráci s Městskou policií, Úřadem městského obvodu Plzeň 4 a starostou Doubravky panem Bc. Michalem Chalupným.
Přednáška bude věnována tématu bezpečnosti seniorů
s praktickou ukázkou sebeobrany a s představením pomůcek podporujících jejich bezpečnost. Pro účastníky
je připraveno drobné občerstvení a malý dárek.

Termín konání: 20 října 2011 od 15.00 hod.
V. První pomoc u různých typů nehod
(výklad, praktické ukázky a nácvik - lektoři Jiří
Wimmer a MUDr. Ivana Bouchnerová )
Termín konání: 3. listopadu 2011 od 15.00 hod.
VI. Právní ochrana seniorů a prostředky
právní pomoci ve stáří
(přednáška JUDr. Jany Lexové a beseda
s účastníky)
Termín konání: 10. listopadu od 15.00 hod.
VII. Rodina a společnost. Od závislosti k nezávislosti - prodloužení aktivního stáří
(přednáška JUDr. Jany Lexové a beseda s účastníky)

Termín konání: 24. listopadu 2011 od 15.00 hod.
Místo konání: Zasedací síň Městského obvodu Plzeň 4 - Doubravka, Mohylová 55
Organizátor zve na cyklus přednášek občany
bez ohledu na věk. Od účastníků se nepožadují
žádné příspěvky. Akce je financována z dotace
poskytnuté Statutárním městem Plzeň, Městským obvodem Plzeň 4.
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Plzeň - město a Rokycany
MUDr. Ivana Bouchnerová předsedkyně OS ČČK

Školička i pro mladé maminky
Jsme tu pro Vás, pravidelně, každou středu,
od 9:30 do 11:30 v Zábělské ul. 43, vedle konečné trolejbusu č. 16 v sále RIDZ.
Školička nabízí prostor všem maminkám, které
mají zájem společně se svými dětmi aktivně trávit
svůj čas. Služba je poskytována zdarma, na programu je pravidelné cvičení, výtvarné techniky,
volná hra a  v případě hezkého počasí je možno
využívat zahrádku.  Nabízíme též mnoho zajímavých témat ke společným rozhovorům. Společně
se maminky mohou podílet na vzájemné výměně
zkušeností při péči o děti.
Přijďte mezi nás
Srdečně zveme všechny maminky s dětmi
na malou podzimní „ Bramboryádu“ na zahrádce v Zábělské ul. 43, vedle konečné trolejbusu č.
16 v budově RIDZ.
21. 9. 2011, začínáme v 10:00, na děti čekají
soutěže a spousta legrace.
S sebou: malé děti a dobrou náladu

Projekt Školička i pro mladé maminky realizuje
Centrum podpory rodiny (zřizovatel Diakonie ČCE
- středisko v Rokycanech).
Cílem projektu je aktivizovat mladé rodiny, zejména mladé matky a podporovat  jejich rodičovské
kompetence, posilovat vztahy mezi rodičem a jeho
dítětem, a formou vhodných aktivit rozvíjet psychomotorické dovednosti dítěte.

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

Vážení spoluobčané,
dnes si Vás dovolím oslovit se žádostí o spolupráci.
Ale napřed několik slov úvodem. I naší čtvrtí procházela historie, jak ta dávná, tak i ta poměrně nedávná.
Jedna z událostí, která na konci druhé světové války
tragicky poznamenala osudy obvodu, byl spojenecký nálet. Po tomto náletu zůstala řada obětí. Dnes,
kdy se opět překrucuje historie a některá média se
nám snaží vnutit myšlenku o vině Čechoslováků
na německém obyvatelstvu, což je mimochodem obdobné, jako když se v nedávné historii dávala vina
západním spojencům za vzniklé oběti na civilním
obyvatelstvu při náletech, je určitě významné, aby
se prověřily informace, které hovoří o nepohřbených
a dosud nevyproštěných obětech v zasaženém proti-

leteckém krytu na Jateční třídě. Tak jako je pro mě
zcela jasné, že morální vinu za všechny oběti druhé
světové války na našem území má německý nacionální socialismus, připadá mě zcela nezbytné, že
když se prokáže pravdivost informací o obětech, aby
tyto byly exhumovány a důstojně pohřbeny. Protože
v archivech města se prozatím nepodařilo o tomto
nalézt nezvratné důkazy, chtěl bych Vás požádat,
v případě, že máte podrobnější informace, zda byste tyto nesdělily ať již přímo na můj sekretariát (tel.
378036601) nebo na podatelnu Úřadu městského obvodu Plzeň 4 (tel. 378036616).
Další výzvu, kterou na Vás směřuji, je možnost, zda se chcete podílet na plánované rekon-

strukci Lobezského parku. Připravujeme zásadní revitalizaci této lokality a rádi přivítáme
Vaše náměty. Jednou z možností je odpovědět
pomocí anketního lístku, který najdete v tomto čísle doubraveckých listů. Tento je možné
osobně odevzdat na informace ÚMO P4 nebo
jej poslat poštou. Další možností je abyste se
zúčastnili „Společného plánování parku“, které se bude konat dne 15. 10. 2011 od 14.00
do 16.00 hodin v Lobezském parku v prostoru
„U Jezírek“ v případě nepříznivého počasí pak
v objektu Salesiánského střediska.
Děkuji Vám za případnou spolupráci a přeji Vám
mnoho štěstí v této druhé polovině roku 2011.
Bc. Michal Chalupný, starosta MO Plzeň 4.

Pokud se nemůžete zúčastnit, máte možnost vyjádřit svůj názor
1) Jste spokojeni se současnou podobou Lobezského parku? Pokud ne, jaké řešení tohoto
parku by se Vám líbilo?

2) Byl by z Vaší strany zájem doplnit do Lobezského parku ve větší míře mobiliář (lavičky,
stoly, odpadkové koše...)?

Vyplněný anketní lístek můžete zasílat nejpozději do 15. 10. 2011 na adresu: ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň nebo jej můžete
vhodit přímo do poštovní schránky ÚMO P4, která je umístěna po pravé straně u hlavního vstupu do budovy úřadu.
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