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Doubravka podpořila mládežnický hokej v Plzni

Zleva: Zdeněk Mádr, Jiří Hanzlík, David Zrostlík, Martin Straka

Hokejky a puky v hodnotě 60 tisíc korun putují

z Doubravky do Hockey klubu Plzeň 1929 na
podporu mládežnického hokeje v Plzni. Rozhodlo o tom zastupitelstvo Úřadu městského
obvodu Plzeň 4-Doubravka.
„Trénovat a hrát hokej chodí do Home Monitoring Areny desítky dětí z Doubravky. Jsme
rádi, že jim takto můžeme vytvořit lepší podmínky pro trénink, podpořit jejich sportovní
snahu a alespoň trochu ulevit klubu od věčného shánění peněz,“ uvádí Michal Chalupný, starosta Doubravky.
Plzeňští hokejisté takovou pomoc samozřejmě
oceňují. „Hokej je velice drahý sport. Proto

je taková pomoc vždy vítaná. Vždyť jedna
hokejka dnes stojí od dvou do šesti tisíc
korun,“ uvádí Jiří Hanzlík, sportovní manažer
mládeže. 17 hokejek pravděpodobně trenéři
rozdělí mladším dorostencům. Jak dlouho jim
hokejky vydrží, není možné přesně odhadnout. „Záleží na stylu hry každého hráče.
Někdo hokejky láme víc, někomu vydrží třeba i celou sezonu,“ doplňuje Jiří Hanzlík. S přesně 549 puky budou trénovat všichni hráči, kteří
chodí hrát hokej do Home Monitoring Areny
nebo vedlejší tréninkové haly. Od nejmenších
po ty nejstarší.

Rozšíření pouličního vánočního osvětlení
Prakticky každé město i obec se snaží
vypadat na Vánoce přitažlivé a chce
vzbudit v lidech překrásnou atmosféru těchto krásných svátků. Nejinak je tomu i u nás na Doubravce.
A protože jsme se po osvícení první
části Masarykovy ulice od křižovatky
s Těšínskou ulicí ke křižovatce
s Mohylovou ulicí setkali s pozitivními reakcemi občanů, slíbili jsme
pokračovat ve vánočním osvětlení
na sloupech veřejného osvětlení

v Masarykově ulici až ke křižovatce
se Zábělskou ulicí. Tento slib letos
plníme, dokoupili jsme dalších 10
vánočních stromků a 10 hvězd se
zelenými girlandami a v těchto
dnech se již můžeme potěšit večerní
vánočně vyzdobenou Masarykovou
ulicí. Věřím, že vánoční výzdoba
Masarykovy ulice přispěje k vánoční
pohodě vás všech.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta
(ODS)

Úvodník místostarosty
Vážení
spoluobčané,
tak už tady zase máme
ty kouzelné Vánoce…
Myslím si, že oVánocích
toho bylo napsáno už
tolik, že už se k tomu asi
nedá nic nového dodat.
Všechno by snad bylo
pouhým opakováním dávno vysloveného. Nemohu udělat nic jiného, než uvést, co na Vánocích
považuji za podstatné já.
Asi se shodneme v tom, že Vánoce jsou pro nás
největšími svátky v roce, že je jako něco mimo-

řádného přijímáme snad všichni. Jsem přesvědčen
že až na výjimky i ti, kteří prohlašují že Vánoce
„nemusí“, přesto chtě nechtě alespoň částečně
podléhají jejich kouzlu, jejich jisté tajemnosti,
jejich naprosté zvláštnosti a výlučnosti. Necháváme se jimi unášet, pořizujeme si adventní věnec,
zdobíme si doma stromečky, vnímáme tu nepopsatelnou vůni jehličí, zpíváme koledy, pečeme,
uklízíme a s napětím očekáváme, jestli dostaneme
nějaký dárek. Po obchodech běhají za sháněním
dárků i ti, kteří do nich jinak celý rok nevkročí.
Vánoce však nejsou pro všechny jen chvílemi
radosti a štěstí. Vánoce jsou i oslavou lidské pospolitosti a právě proto mohou být pro někoho svátkem smutným. Nikdy jindy v roce není osamělý

člověk tak osamělý jako o Štědrém večeru. Víc než
kdy jindy vzpomínáme i na ty, kteří už tu s námi
nejsou. Myslím, že nikdy jindy v roce nepociťujeme takovou sounáležitost se svými nejbližšími,
s lidmi známými i neznámými jako v této chvíli.
A proto v sobě vnímám jako jakousi odpovědnost
nás, kteří nejsou osamoceni, pozorně se kolem
sebe rozhlédnout a pokusit se toho pocitu osamocenosti některých z nás zbavit. Pro ně by to
byl ten nejlepší vánoční dárek, jaký by mohli
dostat. A co je neméně důležité, obdarovanými
bychom byli i my sami.
Stejně tak jako vy se doma snažíte si předvánoční
a vánoční čas zpříjemnit tím, že si připravujete
Pokračování na straně 2

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá

Prosinec 2015

Úvodník místostarosty

Pokračování ze strany 1
příjemné prostředí pro prožití těchto svátků ve
svém bytě nebo domu a okolí, i my se na doubravecké radnici snažíme vánočně vylepšovat veřejný prostor a každý rok přicházet s něčím novým,
co vám všem na našem obvodě zdůrazní onu
neopakovatelnou atmosféru těchto svátků.
V letošním roce by měla být opět zajímavější a zejména pro děti atraktivnější akce „Čertí rojení“,

spojené s rozsvícením vánočního stromu před
budovou našeho úřadu v podvečer 2. 12. 2015.
Podle posledních informací z nejbližšího Mikulášova okolí by měl právě Mikuláš letos s celou svou
početnou družinou přijet nebeským koňským
povozem. Věřím, že všechny vás potěší i to, že
jsme připravili výrazné rozšíření vánoční světelné
výzdoby na sloupech veřejného osvětlení v Masarykově ulici. Věřím, že vám tyto naše malé„dárky“

udělají radost a přispějí k vytvoření všeobecné
vánoční pohody a naší vzájemné pospolitosti.
V tom totiž vidím největší kouzlo Vánoc – a to určitě není málo…
Vážení spoluobčané, přeji vám a vašim rodinám
klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a pohody v novém roce 2016.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta
(ODS)

Zamyšlení starosty
Vážení čtenáři,
dnes si dovolím ten
luxus, že mé zamyšlení
nebude
směřovat
k praktickým problémům obvodu, ale spíše
se zaměřím na věci„nadčasové“. V těchto dnech
vychází obrazová publikace o našem obvodu. Když jsme ji společně
s vydavatelem připravovali, měl jsem možnost se
probírat starými fotografiemi, vlastně takovou tou
uchopitelnou historií. Musím říci, atím nechci dělat
reklamu zmíněné knížce, že i já jako zdejší rodák

jsem byl řadou fotografií překvapen aněkterá místa
vůbec nepoznal. Někde jako by se za těch sto avíce
let čas zastavil, někde naopak vůbec nic nepřipomíná, jak to zde před roky vypadalo. Asi ne vše co
náš obvod za nedávnou historii potkalo, bylo to
nejšťastnější, ale myslím, že celkově se není za co
stydět. Zůstáváme „zeleným“ obvodem kde panelová sídliště více méně srostla s původní zástavbou
a nestala se z nás panelová poušť. Ale nazpátek
k těm zažloutlým fotografiím, to co na nich najdete,
jsou také lidé, naši předci. Z fotografií často vyčteme
jak byli na svůj domov hrdí, jak zde byli šťastní.
Možná je to tím podzimním počasím, ale musím
říci, že mě to přinutilo k nostalgickému zamyšlení,

jestli i my jsme na „svoji“ Plzeň 4-Doubravku také
tak hrdí. Nemám rád patetická slova, ale musím
říci, že mě to zasáhlo. Cítím vnitřní závazek dělat
svoji práci tak, aby i naši potomci zdědili obvod, ve
kterém se budou cítit šťastní. Blíží se Vánoce azačátek nového roku. Čas dárků a novoročních předsevzetí. Neumím vám slíbit„bílé“ vánoce, ani to, že
příští rok vás nenaštve uzavírka před vaším domem,
i když bych to moc chtěl. Místo toho vám popřeji
šťastné a bohaté Vánoce, hodně štěstí a hlavně
zdraví do nového roku. A ten předvánoční spěch
a nervozitu nepřehánějte.
Bc. Michal Chalupný, starosta
(ČSSD)

Představujeme vám činnost
Komise bezpečnosti Rady MO Plzeň 4
Komise bezpečnosti je
poradním orgánem Rady
MO P4. Byla zřízena jako
podpůrný orgán, který má
ve své kompetenci projednávání otázek bezpečnosti
na území MO Plzeň 4, spolupráci na projektu Bezpečné město, spolupráci se
zástupci městské a státní
policie a organizování besed s občany MO Plzeň 4
zaměřené na otázky bezpečnosti.
Od roku 2014, kdy jsem se stal jejím předsedou,
komise projednávala zejména rozšíření kamerového
systému na Doubravce s ohledem na bezpečnost
občanů, otázky bezpečnosti v hernách a v jejich
okolí a s tím související vyhlášku statutárního města
Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, ve kterém
mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné
podobné hry.
Dále se členové komise seznámili s chodem služebny
Městské policie Plzeň v Radiové ulici a s chodem
obvodní služebny Policie ČR ve Hřbitovní ulici.
Komise bezpečnosti i s ohledem na zmiňovanou
prohlídku služebny Městské policie Plzeň na Doubravce a s ohledem na potřeby strážníků doporučila
Radě a Zastupitelstvu, aby byly podniknuty kroky,
které povedou ke zřízení nové služebny Městské

policie Plzeň-Doubravka v objektu výměníků v lokalitě Lobzy (Dlouhá x Pod Vrchem), což se doposud
jeví jako nejlepší varianta.
Komise bezpečnosti se také v letošním roce seznámila s programem Prevence kriminality města Plzně
2015, který schválilo zastupitelstvo města Plzně.
28. 5. 2015 jsme zorganizovali ve spolupráci s Městskou policií Plzeň besedu pro seniory na téma: Jak
si nenechat ublížit, která se konala v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4. Senioři z Doubravky naplnili zasedací místnost do posledního místa a jako dárek
všichni obdrželi od Městského obvodu Plzeň 4
kapesní alarm, který lze použít v případě ohrožení.
Na svém dosud posledním jednání komise doporučila, aby byl pro obvodní služebnu městské policie
na Doubravce z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4
Doubravka zakoupen záchranářský batoh a defibrilátor, a to z důvodu, že městští strážníci se stále častěji
ocitají v situaci, kdy je potřeba poskytnout naléhavě
první pomoc a kdy jim tyto dvě pomůcky mohou
být užitečné.
Slibuji a věřím, že pro rok 2016 si pro občany Doubravky připravíme další zajímavé besedy a že budeme
významným partnerem městské i státní policii a zejména vám občanům tady u nás, na Doubravce.
Mgr. David Zrostlík,
předseda Komise bezpečnosti RMO

Termíny jednání
Zastupitelstva
městského obvodu
Plzeň 4 v roce 2016
Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 4 si na svém posledním jednání schválilo termíny zasedání
v roce 2016. Zasedání Zastupitelstva
je občanům přístupné a začíná vždy
od 16.00 hodin. Termíny zasedání
jsou následující:
21. ledna
7. dubna
30. června
22. září
8. prosince
Mgr. David Zrostlík,
místostarosta MO Plzeň 4

Akce v D klubu –
prosinec 2015
6. 12. 16.00 Mikulášská nadílka
10. 12. 15.00 Zpívejte s námi! – pořad pro seniory
14. 12. 15.00 Vánoční zdobení
27. 12. 16.00 Dětský minisilvestr
29. 12. 15.00 Silvestr „nanečisto“
– pro seniory
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Město chce dál podporovat
Výměna průkazů osob se zdravotním rozšiřování kamerového systému
postižením končí 31. 12. 2015
V letošním roce probíhá na úřadech práce výměna dočasných průkazů osob
se zdravotním postižením (dále jen průkazy OZP), které úřady práce vydávaly
podle legislativy s účinností do 31. 12. 2013. Zároveň také probíhá výměna
průkazů mimořádných výhod, které vydávaly obecní úřady s účinností do
konce roku 2011. Tyto dočasné průkazy OZP a průkazy mimořádných výhod
jsou platné do doby, která je uvedena na zadní straně průkazu, nejdéle však
do 31. 12. 2015.
Držitelé těchto průkazů by si měli nejpozději do konce roku 2015 podat
„Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Formulář žádosti lze získat elektronicky na http: http://portal.mpsv.cz/forms.
Dále je možné si vyzvednout žádost na kontaktním pracovišti Úřadu práce
v Plzni nebo na sociálním odboru ÚMO Plzeň 4.
K žádosti o výměnu průkazu je potřeba doložit občanský průkaz k ověření
totožnosti, dosavadní průkaz OZP nebo mimořádných výhod, aktuální průkazovou fotografii (35x45 mm), rodný list (není-li rodné příjmení uvedeno
v průkazu totožnosti), dále pak u držitelů průkazů mimořádných výhod, kteří
nejsou příjemci příspěvku na mobilitu, rozhodnutí o přiznání průkazu.
K převzetí průkazu je jeho držitel úřadem práce vyzván. Za vydání průkazu
se hradí správní poplatek 30 Kč. K převzetí průkazu je nezbytné se dostavit
osobně. Pokud zdravotní stav či jiné okolnosti osobní převzetí neumožňují,
je možné k tomuto úkonu zplnomocnit jinou osobu. Podpis na zplnomocnění
nemusí být úředně ověřen. Pro výměnu průkazů, jejichž platnost vyznačená
ve stávajícím průkazu nekončí v letošním roce, není zapotřebí zahajovat
správní řízení a provádět nové posouzení zdravotního stavu jeho držitele.
Výměna těchto průkazů proběhne pouze administrativně. Místně příslušným
správním orgánem k výměně průkazu je Úřad práce České republiky –krajská
pobočka, kontaktní pracoviště podle místa trvalého bydliště držitele průkazu.
Upozorňujeme držitele průkazů ZTP aZTP/P, kteří jsou zároveň vlastníky parkovacího průkazu, na končící dobu jejich platnosti k datu 31. 12. 2015.
Na žádost občana bude po předložení nového průkazu osoby se zdravotním
postižením vydán odborem dopravy Magistrátu města Plzně, Škroupova 5,
Plzeň, nový parkovací průkaz s dobou platnosti shodnou s dobou platnosti
průkazu osoby se zdravotním postižením.

Říjnové vítání občánků

Plzeň chce dál podporovat rozšiřování kamerového systému, který si
město buduje od roku 1997. V nejbližší etapě, již připravuje na rok 2016,
posílí novými kamerami území prvního městského obvodu. Aktuálně
sleduje dopravu i veřejný pořádek v západočeské metropoli 114 kamer
a funguje zde 11 klientských pracovišť. Ty se nacházejí v místech služeben
státní i městské policie a na dalších vybraných místech, například nejnovější klientské pracoviště vzniklo na jaře v areálu hasičů v Kaplířově
ulici. Centrální středisko, kde jsou dostupné všechny kamery a kde pracuje městská policie spolu se státní policií, si dnes prohlédl primátor
Martin Zrzavecký. „Je to věc, která pomáhá,“ zhodnotil systém, jehož
vlastníkem i provozovatelem je město Plzeň. Podle policie pomáhají
záznamy z kamer, z nichž některé mají až 26násobný optický zoom, rozklíčovat mnohé události. Díky nim se daří získávat informace k případům
dopravních nehod, přestupků, výtržnictví a podobně, systém totiž dokáže archivovat záznam po dobu 30 dnů. Kamery jako součást městského
systému jsou umístěny na křižovatkách, v sadovém okruhu, na objektech
některých škol a školek, na hřbitovech a dalších místech na území města.
„Nyní probíhá čtvrtá etapa rozšiřování, která znamená osazení kamer
na městském obvodě Plzeň – 4, tam jich bylo letos osazeno nově pět,
dvě budou ještě do konce roku a další dvě v příštím roce,“ uvedl Josef
Brůha ze Správy veřejného statku města Plzně. Celkem má město vyprojektováno pět etap rozšiřování kamerového systému, vycházelo přitom
z požadavků městské policie i Policie ČR, úřadů městských obvodů. Pátá
etapa zahrnuje rozšíření systému v lokalitě městského obvodu Plzeň 1.
Na realizaci systému spolupracuje Správa veřejného statku města Plzně,
Správa informačních technologií města Plzně a Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně.

Poslední vítání občánků v tomto roce proběhlo 27. října, kdy jsme přivítali 12 holčiček a 16 chlapečků. Říjnové vítání zahájil slavnostní řečí
místostarosta městského obvodu Ing. Zdeněk Mádr. Pro nové občánky
byly připraveny dárky v podobě povlečení na postýlku, dětského ručníku
ve tvaru čápa, knížky O Hajánkovi a Ospalce a sadou dětského nádobí.
Slavnostní odpoledne hudebně doprovodily Javořičky, pěvecký sbor
z Plzně-Lobez pod vedením Bedřišky Koželuhové a na varhany Miloš
Chaloupka.
Všem dětem i rodičům přejeme do života hodně štěstí a hlavně zdraví.
Veronika Nová, referentka odboru sociálního ÚMO Plzeň 4
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Propojení městských částí Červený Hrádek
a Újezd pro pěší a cyklisty
Nutnost propojení obou uvedených městských částí našeho obvodu vychází ze skutečnosti, že trasa
pro pěší a cyklisty mezi oběma
lokalitami úplně chybí. Vzhledem
k tomu, že se rozvíjí zástavba obou
částí, vznikla potřeba řešit zcela
chybějící propojení pro uvedené
typy dopravy. Nejen již realizovaná
výstavba v obou územích, ale i další
uvažované záměry výstavby naznačují další rozvoj území a zmiňované
propojení bude chtít řešit stále větší počet obyvatel.
Vzhledem ke skutečnosti, že Červenohrádecká ulice je pro pěší
a cyklisty stále nevhodná, protože
na ní nelze zajistit v současnosti
bezpečný provoz, je velmi důležité
zabývat se myšlenkou náhradní trasy pro vedení pěších a cyklistů
a podpořit tak hledisko celkového
přínosu pro obyvatele obou lokalit.
Jedinou skutečnou možností je
nabídnout pěším a cyklistům trasu
vedoucí ulicemi Na Háji a U Lísy.
Záměrně uvádím termín nabídnout, protože tato trasa nemůže
nahradit propojení podél Červenohrádecké ulice, neboť její poloha je
mimo hlavní propojení obou městských částí. Lze o ni ale uvažovat
jako o trase náhradní, případně
dočasné, ale zároveň lze uvažovat
o jejím trvalém využití, byť spíše pro
účely rekreačního rázu.

Obě ulice sice již v současnosti tvoří
propojení mezi Újezdem (od
náměstí Karla Panušky) a Červeným
Hrádkem (křižovatka ulic V Hájku x
Jižní), v průběhu trasy je však její
kvalita různá. Dnešní cesta je vedena podél Hrádeckého potoka, který
je významným krajinným prvkem,
občas je lemována stromovou alejí
a jsou z ní napojeny i sousední parcely jednotlivými sjezdy. Převážně
se dá říci, že vozovka je ve stavu,
který je pro uvažovaný účel dosta-

Úřad městského obvodu Plzeň 4 pořádá

předvánoční zájezd pro seniory
Divadlo Na Fidlovačce – My Fair Lady
pátek 4. 12. 2015, od 19.30 hod.

Cena zájezdu (včetně dopravy)
podle jednotlivých cenových relací vstupenek do divadla činí:

309,–/1 osoba
349,–/1 osoba
379,–/1 osoba
Odjezd od budovy ÚMO Plzeň 4 v 16 hodin.
Prodej zájezdu se uskuteční od pondělí 30. listopadu
od 8 hod., ÚMO Plzeň 4, 1. poschodí, kancelář č. 26

tečný, problematický je však koncový úsek před napojením ulice
V Hájku, který je jen částečně zpevněný, nebo i nezpevněný a zejména v případě nepříznivého počasí
prakticky neschůdný.
Městský obvod se intenzivně zabývá přípravou úprav propojení obou
městských částí, tak aby mohl
nabídnout svým občanům komfortní a bezpečnou cestu, která v dostatečné šířce a s kvalitním veřejným
osvětlením umožní nemotorovou

dopravu, tedy pěší a cyklistickou.
Zároveň je samozřejmě počítáno
s tím, že po této komunikaci budou
moci jezdit majitelé vedlejších
pozemků. Přes náročnou přípravu
jak v oblasti technického řešení, tak
v oblasti majetkoprávních vztahů
jsem přesvědčen, že celá investiční
akce bude v dohledné době realizována a bude hodnotným příspěvkem obvodu do celoměstské sítě
zklidněných komunikací.
Ing. Václav Lacyk (TOP 09)

Týden otevřených dveří
TJ Sokola Doubravka
Sezonu na venkovních sportovištích jsme uzavřeli symbolicky (stejně
jako v minulém roce) Týdnem otevřených dveří. Od 21. do 27. září mohli
zájemci o cvičení a sportování zdarma využít sportoviště Sokola Doubravka, popř. se zapojit do právě probíhajících aktivit. Bezmála osm stovek
cvičenců a sportovců naši nabídku využilo. Přišli na beachové i antukové
kurty, do tělocvičny i herny stolního tenisu. Pestrou pravidelnou činnost
doplnila netradiční nabídka doplňkových akcí, které se setkaly s příznivou
odezvou. Zaujala Škola správné chůze, zorganizovaná ve spolupráci
s katedrou fyzioterapie a ergoterapie Fakulty zdravotnických studi&iacu
te; ZČU, děti nadchla možnost poměřit síly s brankářem mistrovského
plzeňského házenkářského klubu. Shrnuto a podtrženo: Move Week,
celoevropská akce, do které se jako součást participující České obce
sokolské zapojila i místní tělocvičná jednota, přinesl množství sportovních zážitků a udělal tečku za letošní venkovní sezonou.
Páteční večer patřil zážitku kulturnímu, který ty sportovní doplnil –
akordeon v rukou Petra Vacka rozezvučel prostory doubravecké sokolovny.
Za T. J. Sokol Plzeň-Doubravka
Milada Nováková, jednatelka
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Celý měsíc říjen byl v 64. mateřské škole
Pod Chlumem plný zajímavých setkání
Setkání se seniory: 19. 10 děti z 1. třídy U Sluníček navštívily již tradičně
Domov pokojného stáří U Sv. Jiří, se kterým naše MŠ spolupracuje řadu
let. Senioři pro děti připravili dopoledne plné soutěží, za které pak dostali
dáreček a sladkou odměnu. Děti za pomoci seniorů chytaly magnetické
ryby, házely míčky na cíl apod. Na závěr děti babičkám a dědečkům zazpívaly písničky, které se ve školce na podzim naučily. Rozloučili jsme se
několika známými písničkami, které si děti zazpívaly společně se seniory.
Další návštěvu Domova pokojného stáří jsme si naplánovali na prosinec
a budeme se těšit na společné vánoční tvoření.

Setkání s rodiči: 20. 10. 2015 jsme si užili letošní 1. „Rodičovské odpoledne“. Sešli jsme se v hojném počtu 18 rodin ze 4. třídy Kouzelné cestičky.
Ve spolupráci s rodinou Bělochových jsme pro rodiče a děti připravili
stopovací kouzelnou cestu. Cíl byl v Bukovci u Plzně a cesta byla plná
úkolů, jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. Na kouzelnou „stopovačku“
jsme se vydali ve třech družstvech. Na konci stopovací cesty každé družstvo našlo poklad své barvy a rodina Bělochových nám připravila výborné
a příjemné pohoštění. Děti i dospělí se ohřáli u dobrého čaje a dokonce
jsme si pochutnali na výborných cuketových plackách. Po setmění jsme
si rozsvítili lampiony a v jejich záři jsme se rozešli ke svým domovům.
Jeden z rodičovských úkolů na stopovací cestě, bylo složit básničku na
předem daná slova.
Báseň o stopovačce
20. října,
cestička začíná.
Přes Chlum jedna stopovačka,
a to není žádná hračka.

Setkání s městskou policií: Dva dny věnovali příslušníci městské policie
dětem při besedách postupně ve všech třídách. Zajímavým a hravým
způsobem je seznámili s důležitými tématy: Bezpečnost v dopravě
a Setkání s cizím člověkem. Besedy byly pro děti velmi přínosné a poučné,
děti se zapojovaly a společně s paní policistkou si situace zahrály v krátkých scénkách. Již nyní se těšíme na další besedy pořádané Městskou
policií Plzeň.

Setkání s pohádkou: 16. 10. 2015 nás navštívilo divadlo Řimbaba
s pohádkovým představením „Vodnická pohádka“, které bylo plné písniček na vodnické téma. Děti byly zapojovány do děje pohádky i rytmizace písniček. Veselá pohádka plná písniček se nám velice líbila a moc
jsme si představení užili.
Za kolektiv 64. MŠ
Renáta Kluzáková

Budeme plnit úkoly,
až se poklad objeví.
Listí padá, podzim volá,
Hurá, hurá, hurá, hurá!
Lampion se rozzáří
a pak hurá k polštáři.

Linky městské hromadné
dopravy v MO Plzeň 4
Od 1. 1. 2016 dojde v městském obvodě Plzeň 4 ke dvěma významnějším
změnám na linkách MHD. Na základě požadavků občanů i ÚMO Plzeň 4
dojde k zavedení noční linky do Bukovce změnou trasy stávající linky N6
tak, že linka bude zajíždět do zastávky Rozcestí Újezd, odkud je docházková
vzdálenost na točku v Bukovci 440 m. Linka bude v provozu o víkendech.
Dále je pak navrženo opět na žádost občanů posílení večerního provozu
na lince č. 11 o dva páry spojů.
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Rekonstrukce kanalizace
v Mohylové ulici
V těchto dnech probíhá v ulici
Mohylová, v křižovatkovém úseku
ulic Masarykova – Rádiová, rekonstrukce kanalizační stoky, včetně
kanalizačních šachet. Jedná se
o jednotnou kanalizaci vybudovanou v letech 1948–1964. Kanalizační stoka je vybudována jako
betonová monolitická konstrukce
vejčitého tvaru 600/1100. Důvodem obnovy je stávající nevyhovující technický stav stoky
s množstvím závad, spočívající
v chybějícím pojivu zdiva a výstelky, tvorba prasklin a řada dalších
lokálních poruch jako jsou např.

neodborně vysazené odbočky,
posun zdicích materiálů a v neposlední řadě i infiltrace. Na obnovenou stoku budou opětovně
připojeny stoky z bočních ulic
a všechny domovní přípojky.
Dopravní omezení, uzavírka ulice
Mohylová bude pokračovat následovně. Stavba bude pokračovat za
úplné uzavírky ulice Mohylová,
směrem k ulici Lesní s tím, že od
13. 11. 2015 byla zprovozněna celá
křižovatka ulic Masarykova –
Mohylová a umožněním příjezdu
vozidel na parkoviště k Úřadu
městského obvodu Plzeň 4 ve smě-

ru od Masarykovy ulice. Křižovatka
ulic Mohylová – Lesní bude průjezdná s dopravním omezením.
S ohledem na obtížnost stavby
a řešením nepředpokládaných
problémů, zjištěných při kamerové
inspekci Vodárnou Plzeň a. s. se
předpokládá, že úsek od Masarykovy ulice k ulici Lesní (včetně křižovatky) bude zprovozněn do
8. 12. 2015 a stavba bude pokračovat ulici Rádiová.
Konečný termín do 24. 1. 2016
bude podle sdělení prováděcí firmy dodržen. Konečné úpravy
povrchu komunikace budou podle

klimatických podmínek provedeny
nejpozději do 15. 4. 2015.
Následně, zatím bez určeného termínu, bude rekonstrukce kanalizačních šachet pokračovat
otevřeným výkopem ke křižovatce
Mohylová – Lísková a dále bude
probíhat bezvýkopová sanace
kanalizační stoky až k ulici Hřbitovní.

Václav Prokop,
odbor dopravy
a životního prostředí ÚMO P4

Vraky a dlouhodobě stojící
vozidla

Strážníci Městské policie Plzeň se při výkonu své
činnosti zabývají i odhalováním vraků a dlouhodobě odstavených vozidel, která zbytečně zabírají ostatním řidičům parkovací místa. Zjištěné
poznatky předávají správci pozemní komunikace, jenž je oprávněn vyzvat vlastníka vraku
k odstranění vraku. Jestliže tak vlastník vraku
neučiní, odstraní vrak správce pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku.
Než ale dojde k samotnému odstranění vraku,
trvá to i několik měsíců. Například vlastník vraku
má od výzvy vlastníka komunikace až dva měsíce
na to, aby vrak odstranil.
V letošním roce již strážníci předali správci
pozemní komunikace poznatky o pětadvaceti
dlouhodobě stojících vozidlech, v osmi z těchto
případů byli provozovatelé těchto vozidel předáni k dořešení příslušnému správnímu orgánu,
jelikož neměli na vozidlo sjednané povinné ručení.
Zákon o pozemních komunikacích definuje vrak
jako vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní
poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale
technicky nezpůsobilé k provozu. Z toho jasně
vyplývá, že ne každé dlouhodobě stojící vozidlo
je možné označit za vrak a ze silnice nechat
odstranit.
Autovraky nebo dlouhodobě odstavená vozidla mohou občané hlásit kdykoliv přímo na obvodní služebnu Městské policie Plzeň-Doubravka
v Rádiové ul. 42, nebo telefonicky na číslo: 377 265 592. Strážníci tato vozidla zadokumentují a postoupí tyto poznatky správci pozemní komunikace.
MĚSTSKÁ POLICIE PLZEŇ – obvodní služebna Plzeň-Doubravka
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Prodloužení otevírací doby
doubraveckých
mateřských škol
Už od nového roku budou školky na Doubravce otevřené delší dobu.
Vedení našeho obvodu rozhodlo o prodloužení otevírací doby školek
v našem městském obvodě. Na facebooku (Městský obvod Plzeň 4)
obvodu navíc běží aktuálně anketa ohledně zájmu o jesle pro děti ještě
před nástupem do školky. Pokud by zájem byl, obvod by zřídil jesle od
nového školního roku, tedy od září roku 2016.
Provozní doba MŠ v období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 bude v těchto
zařízeních stanovena takto:
50., 57. a 64. MŠ – od 6.00 do 17.00 hod.
6. a 54. MŠ – od 6.30 do 17.30 hod.
Navíc dál bude platit i možnost přivádět děti až do 9 hodin.

Altán a úpravy parku
v Habrmannovo náměstí –
projektová příprava
V roce 2015 zadal městský obvod Plzeň 4 v rámci plánu investic vypracování
projektové dokumentace na stavbu altánu včetně úprav parku na Habrmannovo náměstí. Zpracovatelem je Ing. arch. Jakub Chvojka. S ohledem
na velikost zastavěné plochy altánu – 80 m2 bude vypracována dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, následně dokumentace pro
provedení stavby. Součástí projektové dokumentace je návrh nového altánu, osvětlení a úprava cestní sítě parku včetně odvodnění. S dokončením
projektové přípravy a vydáním pravomocného stavebního povolení je
počítáno v první polovině roku 2016.

Ranní nástup dětí bude do 9.00 hod.
Omluva nepřítomnosti bude do 8.00 hod.
(pokud MŠ má stanoveno v provozním řádu např. do 7.00 – ponechá
to ve stávajícím režimu)
Na konci školního roku vyhodnotíme a případně upravíme podle potřeb
jednotlivých MŠ

Nový seriál: Představujeme dětská hřiště – č. 3. – Zábělská ulice
49.7586428N, 13.4210878E

V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů ukazujeme
jedno hřiště z našeho obvodu. Třetí hřiště se nachází v ulici Zábělská asi
50 m od zastávky trolejbusu. Najdeme zde velké množství herních prvků
– houpačka „hnízdo“ určena pro menší děti, pro ty větší houpací troj-

úhelník malý kolotoč, houpací pružinová zvířátka. Většími prvky jsou
věž se skluzavkou, lezeckou a provazovou stěnou, na věž se vylézá přes
dřevěnou šikminu. V prostoru hřiště je dostatečné množství laviček
a stojanů na kola.
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Na Doubravce znovu otevřeme
veřejné toalety

Většina doubraveckých obyvatel,
ale i těch „přespolních“, kteří využívají přestupový uzel MHD na konečné trolejbusové linky č. 16, mají
ještě v živé paměti fungování veřejných záchodků v budově uprostřed
tohoto terminálu. Protože jsme přesvědčeni, že funkční veřejné
záchodky jsou vizitkou každého
města či většího obvodu, a problémy s čistotou v okolí byly už
v poslední době neúnosné, rozhodli
jsme se udělat všechno pro to, aby
bylo možno tyto veřejné záchodky
znovu otevřít. Zastupitelstvo městského obvodu už přijalo usnesení,
kterým projevilo zájem převzít celý
zděný objekt na konečné trolejbusu
č. 16 do správy, a v současné době
již probíhá administrativní proces
převodu tohoto majetku. Naším

záměrem je spustit provoz předběžně od 1. 3. 2016.
Pro potřeby veřejných toalet bude
sloužit polovina objektu, v té druhé
polovině budou mít nezbytné zázemí řidiči MHD a dále bychom chtěli
pronajmout ostatní prostory objektu tak, aby čekání na autobus či trolejbus bylo příjemnější (např. prodej
novin a časopisů, drobné občerstvení, prodej pečiva apod.).
Ekonomicky bychom tak chtěli příjem z pronájmů těchto prostor
využít právě pro fungování těchto
veřejných záchodků. Počítáme s tím,
že provoz bude s obsluhou. Další
podrobnosti o tomto záměru vám
přineseme v příštích Doubraveckých listech.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta
(ODS)

Inzerce v Doubraveckých listech
Rádi bychom vás upozornili, že Rada městského obvodu Plzeň 4
schválila placenou inzerci v Doubraveckých listech. Fyzické
i právnické osoby mohou využít 4 velikosti inzerátu za tyto
ceny:
Cena za stranu:
9 900 Kč + 21 % DPH
Cena za ½ strany:
4 800 Kč + 21 % DPH
Cena za ¼ strany:
3 000 Kč + 21 % DPH
Cena za 1/3 strany:
3 500 Kč + 21 % DPH
Doubravecké listy vycházejí v nákladu 13 200 ks, jsou zdarma
distribuovány do každé domácnosti na území Městského obvodu Plzeň 4 a splňují tyto technické parametry:
(I) formát: A4
(II) rozsah: 16 stran
(III) papír: LWC 80 g lesk
(IV) barevnost: 4/4, CMYK
(V) vazba: V1 nebo V2
Chceme vám oznámit, že veškeré inzeráty, které budete chtít
uveřejnit v Doubraveckých listech a případné dotazy k inzerci
směřujte na adresu: novave@plzen.eu (Veronika Nová, tel.:
378 036 664). Budeme i nadále rádi za vaši spolupráci při tvorbě
Doubraveckých listů. Doubravecké listy budou tak jako v minulých letech vycházet jako dvouměsíčník (únor, duben, červen,
srpen, říjen, prosinec). Prosím, veškeré materiály zasílejte s dostatečným předstihem.
V Doubraveckých listech není možné otiskovat politickou inzerci
a propagaci politických stran a hnutí. V případě nevhodného
obsahu má Redakční rada Doubraveckých listů právo odmítnout i jakoukoliv jinou inzerci.
Mgr. David Zrostlík,
místostarosta MO Plzeň 4
(ČSSD)

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá

8

Prosinec 2015

Majetková komise
Majetková komise byla zřízena
usnesením Rady městského obvodu Plzeň 4 č. 0205/14 ze dne 12. 11.
2014 jako její poradní orgán pro
období let 2014 až 2018. Komise má
vedle svého předsedy dalších osm
členů, kterými jsou zástupci jednotlivých politických stran zastoupených v Zastupitelstvu městského
obvodu Plzeň 4.
Komise ve své činnosti kontinuálně
navázala na činnost majetkové

komise zřízené Radou MO Plzeň 4
pro období let 2010 až 2014. Jak již
z názvu komise vyplývá, náplní její
činnosti je zejména připravovat
a předkládat Radě MO Plzeň 4 stanoviska k rozhodování o nakládání
s majetkem města Plzně, konkrétně
s majetkem nemovitým, a to jednak
s pozemky a jednak s byty a nebytovými prostory, které byly statutem
statutárního města Plzeň svěřeny
do správy městského obvodu

Plzeň 4. Majetková komise tak na
svých jednáních, která se konají
zpravidla jednou v měsíci, projednává zejména stanoviska k uzavírání
nájemních, směnných či kupních
smluv dotýkajících se nemovitého
majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně nacházejícího se na
území našeho obvodu. Do kompetencí komise spadá i přijímání stanovisek k výkupu či pronájmu
pozemků a budov na území městského obvodu Plzeň 4 ve prospěch
statutárního města Plzně. Tato agenda je však výrazně minoritní.
Při své činnosti komise úzce spolupracuje s dalšími orgány Městského obvodu Plzeň 4 a statutárního města Plzně, zejména
s Finančním odborem MO Plzeň 4,
s Technickým a Ekonomickým úřadem statutárního města Plzeň či
Správou veřejného statku města
Plzně, jejichž podklady jsou základem pro rozhodnutí komise. Snahou komise je získat ke každému
jednotlivému projednávanému
bodu komplexní informace a rozhodovat s maximální mírou objektivity. Ačkoliv se komise snaží být
maximálně vstřícná ke všem žadatelům, vždy komise posuzuje i soulad záměru žadatele se zájmem
města Plzně a jeho občanů a soulad záměru se zákonnými požadavky na hospodárné využívání
veřejných prostředků a městského
majetku.
Jak jsem uvedl již v úvodu, komise
je pouze poradním orgánem Rady
městského obvodu Plzeň. Stanoviska komise tak nejsou pro rozhodování Rady MO Plzeň 4 závazná,
přesto Rada MO 4 při svém rozhodování k těmto stanoviskům vždy
přihlíží a v drtivé většině případů je
i respektuje.
Závěrem bych rád uvedl, že všichni
zájemci o nabytí nemovitého majetku z vlastnictví statutárního města
Plzeň nacházejícího se na Městském
obvodě Plzeň 4 nebo o pronájem či
výpůjčku takového majetku se
mohou obracet přímo na Finanční
odbor Úřadu městského obvodu
Plzeň 4, Mohylová 55, se svými
žádostmi. Bližší informace naleznete
na www.umo4.plzen.eu.
Mgr. Lukáš Hegner,
předseda Majetkové komise
RMO Plzeň 4
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Beseda pro studenty Střední odborné
školy profesora Švejcara v Plzni
pravomoci obce a komunální politiky. O chodu 4. městského obvodu
povídal starosta Bc. Michal Chalupný a místostarostové Ing. Zdeněk
Mádr a Mgr. David Zrostlík. V rámci
debaty proběhla soutěž, jak moc
studenti rozumějí problematice a ti
nejúspěšnější byli odměněni drobnými dárky.

Náš městský úřad dne 20. 9. 2015
navštívili studenti Střední odborné
školy profesora Švejcara, Plzeň, studující obor Veřejnosprávní činnost.
Pro studenty byl připraven dvouhodinový program, v kterém se
dozvěděli, jak funguje samospráva,
státní správa, organizace obvodu,
funkci zastupitelstva a rady města,

Vánoční turnaj ve stolním tenise
o pohár starosty UM04
Po delší odmlce způsobené rekonstrukcí objektu se do hospůdky
„U Soptíka“ vrací turnaj ve stolním
tenise, který v minulosti dlouhá léta
vyhrával p. J. Houska z Bukovce.
Turnaj se bude hrát podle pravidel
České asociace stolního tenisu ve

dvou kategoriích: junioři a senioři.
Hlavní arbitr p. Berka bude dohlížet
na chod celého turnaje a dodržování pravidel. Nad turnajem drží
patronát starosta obvodu MO
Plzeň 4 Bc. Michal Chalupný, který
se ve svém obvodu snaží podpo-

rovat sportovní aktivity mládeže.
Juniorskou hlavní cenou je pohár
a věcné dary, pro seniory je kromě
poháru připraven i sud piva z Plzeňského Prazdroje.
Turnaj začíná dne 19. 12. 2015 od
17.00 hod. se stanoveným startov-

ným 60 Kč. Bude se hrát ve skupinách podle principu každý s každým. Vrcholem turnaje je finální
zápas, který se odehraje dne 30. 12.
2015 od 18.00 hod. Juniorské finále
začíná od 14.00 hod.

Blížící se „Mikulášská nadílka“
Přemýšlíte o tom, kde si vyslechnout co možná nejautentičtější
a zaručeně pravdivou zpověď
vašich drahých ratolestí na jejich
celoroční chování? Blíží se období,
kdy budete mít možnost vidět, jak
se před čertem, andělem a Mikulášem snaží krátkou básničkou

nebo písničkou prokázat, jak hodné a snaživé celý rok byly. Jeden
po druhém vystoupí na pódium,
představí se, a společně s pohádkovými bytostmi absolvují krátký
rozhovor na dané téma. A jelikož
budou mít ve všech třech pozorné
a laskavé posluchače, jako odmě-

nu za svoji snahu dostanou sladkou výslužku.
Akce proběhne v sále bukovecké
hospůdky „U Soptíka“ dne 5. prosince 2015 od 16 hodin. Děti
můžou mít své mikulášské kostýmy, velikost doprovodu přímo
úměrný velikosti svých obav, ti

nejmenší třeba plyšovou hračku
pro povzbuzení. Vše dovoleno!
Hlavním cílem je strávit příjemné
odpoledne v dětsky upřímné
atmosféře. Více informací a fo tografie po akci naleznete na
facebookové stránce s názvem
„U Soptíka“.
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Městský obvod Plzeň 4 má svoji knihu
Dlouho očekávaná publikace
s názvem „MĚSTSKÝ OBVOD
PLZEŇ 4-Doubravka, Lobzy, Letná, Újezd, Bukovec a Červený
Hrádek“ vyšla v polovině listopadu. Vznikla ve spolupráci vydavatelství Starý most a Úřadu
městského obvodu Plzeň 4. Jejím
autorem je doubravecký rodák,
publicista Jan Hajšman.
Hlavní část knihy je uspořádána

Městský obvod Plzeň 4

jako procházka po jednotlivých ulicích a částech obvodu. Aby nebyla
narušována plynulost textu, jsou
významnější stavby a prostory
zpracovány v samostatných kapitolách na konci knihy. Publikace má
160 stran, plnobarevné provedení
a je v ní téměř 500 historických
a současných snímků. Kniha obsahuje kapitoly Doubravka, Lobzy,
Letná, Újezd, Bukovec, Červený

Městský obvod Plzeň 4

Hrádek, Zábělá, Kostely, kaple
a křížky, Školy, Průmyslové podniky,
Železnice, Mosty, Parky a Nálet.
Velké poděkování autora i vydavatelství patří všem občanům, kteří
reagovali na výzvu v Doubraveckých listech a poskytli své fotografie z osobních sbírek a umožnili
vznik této publikace.
I když si myslíte, že obvod Plzeň 4
dobře znáte, může vám kniha uká-

zat i neznámá zákoutí nebo nabídnout pohledy, jak v minulosti vypadala místa dnes důvěrně známá.
A pro ty, kteří obvod neznají, může
být kniha pozvánkou na poznávací
procházku či výlet.
Kniha je k dostání u všech plzeňských knihkupců a samozřejmě
i v knihkupectví, které najdete
v obchodním Centru Doubravka.

Městský obvod Plzeň 4, Habrmanovo náměstí (1928)
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28. základní škola se raduje:
„Můžeme se nastěhovat!“

Po dlouhém čekání si může celá 28. ZŠ oddechnout a s napětím očekávat
otevření nové budovy školní družiny a jídelny. Žáci i učitelé se mohou těšit
na bezpečně opravené a zateplené prostory školní družiny, kde děti tráví
odpolední čas odpočinkem a zájmovou činností, a malí i velcí labužníci
ocení posezení v oblíbené jídelně. I pro výtvarníky z řad žáků je nová,
výzdobou nepolíbená plocha jistě velkou výzvou. Už 13. listopadu předala
firma SENCO stavbu, aby mohla být 19. listopadu zkolaudována. Velké díky

a úsměvy spokojených dětí patří vedoucímu stavby p. Chaloupkovi, který
dohlížel na zdárný průběh stavby a její včasné dokončení. Dveře zbrusu
nové budovy se pro žáky otevřou 30. listopadu, ten den poprvé po pěti
měsících zavoní po jejích chodbách oběd. Ostatní jsou srdečně zváni 1. prosince v 9.00 na slavnostní otevření a přestřižení pásky za účasti ředitelky
školy, primátora Martina Zrzaveckého a starosty MO4 Michala Chalupného.
Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Hamplová

Lochneska žije!

27. září vyrazila 28. základní škola na studijní
zájezd do Skotska. Tento 9denní kurz anglického jazyka pro studenty a učitele byl z velké
části financovaný z Výzvy 56, kterou nabízí společnost Twin. Tento projekt umožňuje navštívit
atraktivní a pro žáky vzdálené destinace. Účastníci zájezdu byli vybráni ze všech přihlášených
zájemců spravedlivým losem.
Program byl opravdu nabitý. Druhý den po celodenním přejezdu do Velké Británie začal prohlídkou Londýna a cestováním metrem. Děti si
fotografovaly Millenium Dome, Buckinghamský
palác, budovy parlamentu s věží Big Ben, Tower
Bridge a pevnost Tower. Kochaly se pohledem
z Londýnského oka na moderní panorama Londýna. Následovala prohlídka univerzitního městečka Cambridge a přejezd do Skotska. Žáci byli
ubytovaní v hostitelských rodinách a chodili
také do školy. Měli celkem 9 hodin angličtiny
s rodilým mluvčím.
Ve Skotsku viděli a zdokumentovali opravdu to
„nej“. Vyfotografovali si příšeru v jezeře Loch
Ness – opravdu existuje! Úžasná byla procházka
Edinburghem s Královskou mílí a hradem. Děti obdivovaly skotské korunovační klenoty a středověké opevnění hradu Stirling. Nechyběly také
nákupy, aby děti přivezly domů typické suvenýry.
Se skotskou vrchovinou se malí turisté rozloučili návštěvou Roslin Chappel,
kde se natáčely scény z filmu Šifra mistra Leonarda, a přejeli trajektem

do Amsterodamu. V tomto hanzovním městě zájezd končil plavbou po
kanálech a prohlídkou centra.
Všude dobře, doma nejlépe! Z cest si děti přivezly vzpomínky a zážitky,
se kterými se mohly pochlubit ostatním spolužákům.
Mgr. Martina Pavelková a Mgr. Kateřina Hamplová
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Martinská světýlka
ve Špitálském lese
Ve středu 11. 12. 2015 se uskutečnil již 6. ročník lampionového průvodu nazvaný „Martinská
světýlka“. K této akci byla přizvána
také naše 50. mateřská škola. Děti
se na průvod připravovaly již
několik dní předem. Ve třídě Písnička si děti, společně s rodiči,
vlastnoručně vyrobily lampion,
paní kuchařky společně s některými dětmi napekly Svatomartinské rohlíčky.
Průvod začal v 17.00 ve Špitálském lese a vedl přes les až
k ohništi. Zúčastnilo se přes 80
dětí s rodiči. Na konci průvodu
byla připravena stezka odvahy.
Děti prošly cca 50 m trasu osvětlenou jen svíčkami v lahvích
a vlastním lampionem. Za odměnu a statečnost dostal každý
jablíčko.
Na závěr na všechny čekal krásně
plápolající oheň. Někdo si upekl
buřta, jiný si pochutnal na Svatomartinském rohlíčku plněném
mákem. Nálada byla skvělá, počasí nám přálo a děti byly nadšené.
Tato akce se velice líbila a rádi se
zúčastníme také dalšího ročníku.
Monika Mrázová, 50. MŠ
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