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Vážení čtenáři
Doubraveckých listů
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce.
Na kousku fotografie je opět zachycena část Doubravky a my opět vybereme jednu správnou odpověď.
Fotografie celého objektu zasílejte
na e-mail: foltynovap@plzen.eu
Ukončení soutěže je v neděli 15. května.

Úvodník místostarosty
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku
bych se rád věnoval
problematice, která je
všude kolem nás a příchodem jara ještě
nabývá na intenzitě
vnímání
a
tedy
i pozornosti – péči
o zeleň.
Zeleň je pro život ve městě velice důležitou
součástí. Vytváří charakter mnoha veřejných
prostor v našem obvodě a činí mnohdy život
příjemnější, například ochranou před sluncem
a vedrem, ale i krásou své proměny v různých
ročních obdobích. Její obnova a pravidelná
údržba je nutná. Jedná se totiž o nutnou průběžnou péči, k níž patří i odstranění nebezpečných či nemocných stromů a jejich obnova
a postupné dosazování. Tento způsob je citlivější, ale má svá úskalí v náročnosti na průběžnou péči. Naopak plošná obnova je mnohdy
bolestná pro lidi, kteří místo užívají. Vzrůst zeleně trvá roky a změny jsou pozvolné, někdy

téměř nepostřehnutelné. Naopak jakákoliv
vyvolaná změna a případná nová výsadba je
razantním vpádem do veřejného prostoru ulice, náměstí či parku, který je většinou negativně přijímán. Je to přirozený projev, který je
patrný všude kolem nás.
Jak tomu předcházet? Jednoduše. Stačí naslouchat těm, kteří v místě žijí.
Plánované obnovy ulic, parků, náměstí, hřišť
… připravovat ve spolupráci s místními lidmi
a ptát se jich, co v místě kde žijí, chtějí. Nestavět
je před hotová řešení, která se jen následně
obhajují. Odborné důvody, proč je třeba provádět změny, je třeba umět lidem srozumitelně
vysvětlovat a hlavně je mít také dostatečně
podložené. Když totiž uživatelé dostanou příležitost ovlivnit své okolí, vezmou výsledné
dílo za své a budou se k němu i tak chovat.
Aby to vše fungovalo tak jak má, jsou pro nás
přínosné podněty vás, občanů našeho obvodu,
kde a co v rámci péče o zeleň zlepšit. I na jaře
letošního roku jsme prováděli a provádíme
spoustu úprav zeleně na základě vašich podnětů a připomínek. Je to například úprava zele-

ného pásu podél Masarykovy ulice před
obchodním domem Centrum, úprava zeleně
před poštou kolem v minulosti zarostlého
uměleckého díla v tomto prostoru, ale i další
obnova a doplnění laviček a v neposlední řadě
i realizace nových dětských prvků – jeden už
stojí v Lobezském parku a druhý připravujeme
v Újezdě u hřiště za hasičárnou. Na četné podněty občanů jsme např. zprovoznili i veřejné
záchodky na konečné trolejbusu č. 16 a provozujeme je pro návštěvníky zdarma – jako
příspěvek pro zlepšení tohoto prostoru jak pro
cestující, tak i pro zeleň v okolí.
Jsem velmi rád, že toto naše rozhodnutí je vnímáno značně pozitivně. I pro nás má práce větší smysl, když víme, že je kladně přijímána
a naše snaha jde tím správným směrem.
Věřím, že chceme užívat město a náš obvod
jako místo, kde se nám bude dobře žít v duchu
našeho hesla „Když víš, kde žiješ“.
Pojďme se tedy na tom společně podílet.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta
(ODS)
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Zamyšlení starosty
Tak se tak
zamýšlím…
Tím, že je jaro v plném
proudu, tím vás asi
nepřekvapím, protože
jestli tyto řádky čtete
vPlzni ahned potom, co
jste je, jak doufám, našli
ve své poštovní schránce, tak vám na toto převratné zjištění, stačí pohlédnout z okna. Co to pro nás jako obvod znamená? –
mimo obligátní „úklid po zimě“ spočívající v prvním
výhrabu trávníků a svozu všeho nepořádku. Tedy
toho, co nám v zeleni nezanechala paní Zima ale
jen nepořádní lidé, tak je to hlavně začátek sezony
stavebních prací. O těch jsem už psal v minulém
čísle, takže několik upřesnění k již avizovaným stavbám. Občany bydlící v právě realizované stavbě Na
Dlouhých, Ke Kukačce asi moc nepotěším (ale protože, tam bydlím také, tak nepotěším ani sebe) – na
stávající stavbu naváže vybudování nových přípojek
plynu a přesto, že původně vše mělo být začátkem
května hotovo, podle posledních zpráv se plyn
začne dělat nejdříve v červenci. Prakticky jsme se
ale domluvili, že tam, kde to půjde, bude stavba
dokončena ajen v místech, kde by se musely chodníky znova rozkopávat, se nechá provizorní povrch.
Věc má svého viníka ajá se snažím, aby nám to bylo
ze strany města kompenzováno tím, že se nad
původní rámec, rozšíří plocha obnovených chodníků, pro letošní rok. Další informace se váže k výstavbě arekonstrukci ulice Červenohrádecké, respektive
té části, která se týká první etapy tedy„U kapličky“.
Po té co jsme začali intenzivně řešit případné vyvlastnění posledního pozemku, který zbývá vykoupit,

jsme překvapivě zjistili, že stávající projekt, tak nějak
zapomněl, že inkriminovaný plot, je součástí památkové zóny aje tedy „nedotknutelný“. Tedy na jedné
straně úleva – nečeká nás minimálně tříleté martýrium s vyvlastněním, ale na straně druhé, projekt
se musí předělat. A pak mám zprávu, o které jsem
si myslel, že v dohledné době vůbec nezazní. Je tak
překvapivá, že jsem si původně myslel, že se jedná
o aprílový žert. Nebudu vás napínat. Týká se také
Červenohrádecké ulice, tentokrát té části od konce
Újezda na začátek Červeného Hrádku (silnice mimo
obec). Po dlouhých letech se totiž v těchto dnech
podařily výkupy posledních pozemků a stavba se
může začít projekčně připravovat. Podle optimistických odhadů, by se obě dvě zmíněné části mohly
začít stavět už v roce 2018. Chtěl bych zmínit velké
poděkování magistrátnímu odboru nabývání
majetku, bez jejichž úsilí a „neústupnosti“, by se
výkupy nikdy nemohly povést. Rekonstrukce Červenohrádecké, patří k takovým Doubraveckým
„pomníčkům“. Druhý takový„pomníček“ je kanalizace ve Starých Lobzích – tam se sice vede spor se
zhotovitelem projektové dokumentace, ale snad
to vše letos bude projektově připraveno. Jaro nám
také přineslo přijímací zkoušky do mateřských škol.
Tak jak jsme avizovali, doporučujeme ředitelkám
MŠ (jsou ze zákona jediné, kterým to přísluší), aby
upřednostňovaly děti z městského obvodu a to
i dvouleté. Po prvotním vyhodnocení, to vypadá
tak, že se pravděpodobně všechny děti ato včetně
dvouletých (splňujících požadavky p. ředitelek)
podaří umístit – to samozřejmě za předpokladu, že
se v některých případech rodiče smíří s tím, že to
třeba nebude právě na tu školku, kterou původně
preferovali. Možná jste v médiích zaznamenali

„bitvu“ s magistrátem na téma podmínek přijímacího řízení. Ve skutečnosti, to není tak horké. Statut
zcela jasně popisuje pravomoci městského obvodu
a my si jen do budoucna ohlídáme podobu zápisů
tak, aby vyhovovaly přednostně potřebám rodičů
a dětí z našeho obvodu. V létě pak na řadě školek
proběhne obnova a opravy (zhruba to vychází až
na půl milionu na každou z „velkých“ MŠ) takže děti
přijdou po prázdninách do opravených a dovybavených prostor. Další dobrá informace je ta, že město
v rámci přebytku městského rozpočtu přidělilo
finanční prostředky na přípravu arekonstrukci nové
služebny městské policie, která by příští rok měla
vzniknout v objektu výměníku v Lobzích. Po její realizaci bude možné navýšit počet strážníků na požadovaný stav. V tomto listě najdete článek, jak dobře
jsme si vedli v hospodaření a kolik jsme ušetřili –
pro ty, co by nás chtěli obvinit, že je to hlavně tím,
že nic nerealizujeme, doporučuji, aby se prošli po
městském obvodě. To, že se nám mimo rozumného
provozního šetření, daří, aby některé „naše“ investice, realizoval jiný investor, nám sice pak trošku
komplikuje „dohled“ nad stavbou ale velmi výrazně
to šetří naše prostředky. A tyto ušetřené finance
využijeme pro rok 2017, kdy toho máme na realizaci
skutečně hodně. Ale o tom někdy na podzim až
bude vše připravené. V příštím čísle už Vás ale budu
moci informovat onovinkách, které vás budou letos
v létě čekat na „Lobezských loukách“ aseznámíme
vás i z plánovanou podobou rekonstrukce Lobezského parku na kterou chceme čerpat dotaci. Přeji
všem krásné jaro, a aby dopady „jarní únavy“ byly
co nejmenší. Bc. Michal Chalupný, starosta
(ČSSD)

Hospodaření našeho obvodu
za rok 2015

POZVÁNKA
na vzpomínkové pietní akty,
které se budou konat v měsíci květnu 2016 v MO Plzeň 4
6. 5. 2016 (pátek) – Položení květin k pomníkům
9. 00 hod. – Újezd (nám. Karla Panušky)
9. 15 hod. – Hřbitovní ulice (objekt Hasičské zbrojnice Doubravka,
Hřbitovní 3)
9. 30 hod. – Střelnice Lobzy

27. 5. 2016 (pátek) – Pietní akt u pomníku popraveného vůdce
rumburských rebelů – Stanka Vodičky v Plzni-Lobzích
11.00 hod. – Plzeň Lobzy (travnaté prostranství vedle kostela
Sv. Martina a Prokopa)

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4 dne 7. dubna 2016 schválilo
na svém řádném zasedání „Dílčí závěrečný účet a účetní závěrku MO
Plzeň 4 za rok 2015“, jehož součástí je mimo jiné plnění rozpočtu městského obvodu. V minulém roce městský obvod Plzeň 4 hospodařil
s příjmy v celkové částce 97 918 tis. Kč a s výdaji v celkovém součtu
82 217 tis Kč. Po ukončení kalendářního roku dochází ještě k finančnímu vypořádání mezi rozpočtem městského obvodu a rozpočtem
města, kdy může dojít v rámci vyúčtování potřeb a zdrojů k navýšení
nebo snížení dosaženého přebytku. Celkový přebytek hospodaření
Městského obvodu Plzeň 4 po provedení operací v rámci finančního
vypořádání za rok 2015 činí 19 703 862 Kč. Přebytek hospodaření
vznikl především požadovanou úsporou provozních výdajů v chodu
a správě úřadu a výdajů v oblasti životního prostředí, kde bylo například vydáno méně finančních prostředků na zimní údržbu z důvodu
mírné zimy v roce 2014 a 2015. Zároveň oproti předpokladu došlo
k většímu naplnění příjmové části rozpočtu – vyšší vlastní příjmy, vyšší
příjmy ze sdílených daní. Přebytek byl navýšen i v rámci finančního vypořádání, kdy byly MO Plzeň 4 vráceny ušetřené finanční prostředky
v rámci veřejných zakázek na investiční akce, které financoval městský
obvod Plzeň 4, ale realizovala odborná pracoviště města Plzně.
Ing. Štěpánka Majerová, odbor finanční ÚMO Plzeň 4
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Přidělené dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2016:
Dotační program na: podporu kultury, sportu a investic
NÁZEV ŽADATELE
Ing. arch. ŠTICHA PAVEL
Pilsenman club
Plzeňský dětský sbor, z.s.
Junior club, z.s.
Junior club, z.s.
SLAVIA SK RAPID, z.s.
Handball club Plzeň - Újezd, z.s.
Storm Ballet z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Újezd
Sbor dobrovolných hasičů Újezd
SK SENCO Doubravka z.s.
SK SENCO Doubravka z.s.
KČT, odbor Bolevec Plzeň
Nadace sportující mládeže
Taneční studio Slovan Plzeň z. s.
Jan Kvídera
JUNIOR ORCHESTR PLZEŇ, spolek
Mgr. Jindřiška Kikinčuková
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV.
SK Plzeň - Bukovec, z.s.
SK Plzeň - Bukovec, z.s.
TJ Sokol Červený Hrádek
Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň Letná
Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň Letná
TAEKWON-DO CLUB NARAMA PLZEŇ, z.s.

NÁZEV PROJEKTU
Cyklomaraton Plzeň – Brno – Plzeň
Pilsenman 2016
Plzeňský dětský sbor a přípravný sbor Javořičky – doprava a ubytování
Materiálové dovybavení kroužků mažoretek
Pořízení aparatury pro vystupování kroužků Junior clubu, z.s.
Startovné na závody
Dotace provozních nákladů
Storm dance camp 2016
Nákup zahradního traktoru
Nákup hasičské stříkačky PS 12
Podporu kulturních a sportovních aktivit při SK SENCO Doubravka
Zajištění provozu v nemovitostech SK SENCO Doubravka
Dovybavení areálu rozhledny Chlum pro lepší komfort návštěvníků
– doplnění přístřešků nad sedací soupravy a doplnění stojanů na kola
Pohyb 1P
Vánoční defilé 2016
Promenádní koncerty dechové hudby
Celoroční kulturní činnost Junior orchestru Plzeň
Činnost Divadlo Pluto v roce 2016
Činnost mládežnických družstev v MO Plzeň 4
Doubravecké florbalové hry
Vybudování ochranných sítí za brankami
Provoz – plyn, elektřina, sportovní vybavení
Energie spojené s provozem budovy TJ
Údržba TJ SOKOL Plzeň Letná 2016
Činnost a provoz TJ SOKOL Plzeň Letná 2016
Rozvoj sportovního oddílu Taekwon-do

SCHVÁLENÁ DOTACE ZMO P4
28 052 Kč
9 818 Kč
50 494 Kč
16 831 Kč
15 990 Kč
22 722 Kč
39 273 Kč
25 247 Kč
19 637 Kč
17 954 Kč
35 346 Kč
35 346 Kč
27 491 Kč
21 208 Kč
7 855 Kč
11 221 Kč
53 300 Kč
78 547 Kč
35 907 Kč
5 386 Kč
23 564 Kč
54 983 Kč
62 838 Kč
30 736 Kč
47 811 Kč
22 442 Kč

Veronika Pelcrová, odbor právní, správní a organizačních činností ÚMO Plzeň 4

Mikrogranty
Název projektu
Název příjemce
Doubravecká lokálka – 3. ročník
Jindřich Haišman
Prázdniny za dveřmi – závěrečné vystoupení všech kroužků v Divadle ALFA
Junior club, z.s.
Nákup sportovních potřeb (dresů)
Handball club Plzeň – Újezd, z.s.
Nákup ochranných sítí
Handball club Plzeň – Újezd, z.s.
Dětská podchlumecká soutěž – 15. ročník
Sbor dobrovolných hasičů v Plzni Doubravce
Letní soustředění mladých hasičů SDH Doubravka
Sbor dobrovolných hasičů v Plzni Doubravce
Soustředění dětského družstva
Sbor dobrovolných hasičů Újezd
Provoz a činnost SPCCH Plzeň – z.o. Doubravka
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
základní organizace Plzeň - Doubravka
Projekt „Animáček“ pro sluchově postižené děti
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Snažme se – neboli kurz trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň
Optika do terénu
Tyfloservis, o.p.s.

Výše dotace
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
9 000 Kč
8 000 Kč
3 500 Kč

Ing. Jana Simetová, odbor finanční ÚMO Plzeň 4
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Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní
Název žadatele
Svaz důchodců ČR – organizace č.4, Doubravka
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
SPCCH Plzeň, základní organizace Doubravka

Název projektu/účel dotace
Kulturní aktivity pro seniory/nájemné D klub, kulturní akce v obvodu
(taneční odpoledne, přednášky), zájezd (dopravu) do Českého Krumlova
Zájmová, vzdělávací a zdravotní činnost/ návštěva divadel, kin, muzeí, zahrady, výstav, ZOO,
Techmanie, synagogy, masáže, rehabilitační cvičení. Zájezd na Karlštejn – Svatý Jan pod Skalou
(doprava + vstupné), zájezd do Mariánských Lázní (doprava + vstupné)

Schválená dotace ZMO P4
58 000 Kč
13 500 Kč

Veronika Nová, odbor sociální ÚMO P4

Nově vyhlášené dotace na rok 2016
Dotační program v oblasti
Dotační program v oblasti
sociální, školské a zdravotní
životního prostředí
pro rok 2016 II.
pro rok 2016 II.
Městský obvod Plzeň 4
v souladu s usnesením ZMO P4 č. 0020/16 ze dne 7. 4. 2016,
vyhlašuje
Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní
pro rok 2016 II.

Městský obvod Plzeň 4
v souladu s usnesením ZMO P4 č. 0021/16 ze dne 7. 4. 2016,
vyhlašuje
Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2016 II.

Další informace o vyhlášených dotačních programech najdete na http://umo4.plzen.eu/urad-a-samosprava/transparentni-urad/dotace/

Informace k lokalitě Jateční, Duchcovská
V současné době se v tomto území zabýváme problematikou „zahrádek“, přičemž RMO P4 rozhodla o ukončení nájemních smluv v zahrádkářské
kolonii Jateční. Převážná většina nájemníků zahrádek totiž pozemky dlouhodobě vůbec neužívala a neužívá k zahrádkářské činnosti. Tato lokalita
bude navíc zasažena budoucí realizací stavby komunikace I/20.
Ve zmíněné lokalitě se nacházejí rovněž dva domy – objekt Duchcovská a známý„Pavlačák“. Objekt v Duchcovské ulici je momentálně bez nájemníků,
v„Pavlačáku“ se v celém domě nachází maximálně 5 nájemních bytů z 57 nájemních bytových jednotek. V současné době se ve výše uvedené lokalitě
zdržuje cca 7 osob bez domova. Toto číslo se ale stále mění z důvodů neustálé migrace, navíc některé z osob přebývající v této lokalitě chovají i psy.
Od 1. 1. 2016 bylo v této lokalitě provedeno 12 kontrol a od 1. 1. 2016 do dnešního dne jsme v této lokalitě řešili 6 oznámení. Jednalo se 2x o pálení
odpadu, 2x napadání osob bez domova mezi sebou, 1x znečištění veřejného prostranství, 1x špatné podmínky pro chov psů (předáno na krajskou
veterinární správu).
Uvedený stav je jednoznačně důsledkem skutečnosti, že se v uvedené lokalitě dlouhodobě zdržují sociálně slabé rodiny a osoby, včetně osob
s kriminální minulostí a samozřejmě narkomani. Dále je nutno také upozornit na skutečnost, že opakované neoprávněné zpřístupnění zabezpečeného
objektu v Duchcovské ulici ze strany nepovolaných osob s sebou přináší i druhotná rizika, například ohrožení dětí při hraní v tomto objektu, nebezpečí
vzniku zranění osob setrvávajících v objektu určeném k demolici a podobně. Navíc lokalita zřetelně vykazuje parametry „ghetta“. Je třeba zmínit
i neutěšené hygienické podmínky a možnost vzniku ohnisek nakažlivých nemocí jako je třeba virová hepatitida typu B a C (žloutenka). Kriminalitou
ze zmíněné lokality je pak druhotně zasaženo území nejen MO Plzeň 4 ale i sousedních městských obvodů.
Městský obvod Plzeň 4 z výše zmíněných důvodů usiluje o likvidaci obou těchto objektů, s tím, že stávajícím nájemcům by byl k nájmu nabídnut
jiný byt ve vlastnictví města Plzně.
David Zrostlík, místostarosta MO Plzeň 4 (ČSSD)

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

4

Duben 2016

Představujeme dětská hřiště – č. 4. – park V Homolkách
49.7544328N, 13.4125711E

V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů ukazujeme a představujeme jedno hřiště z našeho obvodu. Čtvrté dětské hřiště je
umístěno v centrální části parku V Homolkách, nedaleko 54. MŠ. Hlavním prvkem je herní sestava Mokřina z akátového dřeva. Jako doplňující
prvky zde děti naleznou houpačku, pružinová houpadla a od roku 2014 také populární houpačku „hnízdo“ a skákací trojúhelník. V blízkosti
dětských prvků je dále umístěno pět venkovních cvičebních a posilovacích strojů, které jsou vhodné pro všechny od 12 let věku.
Lukáš Vojta, odbor Životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Městská policie
Plzeň
156
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle
zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zvláštního zákona
– přispívá k ochraně osob a majetku
– dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
– dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení
obce
– se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním
zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
– se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně
veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností
a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
– se podílí na prevenci kriminality v obci
– provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích v obci
– odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
– poskytuje za účelem zpracování statistických údajů
Ministerstvu vnitra ČR na požádání údaje o obecní
policii.
Městská policie Plzeň je orgánem obce
a podléhá přímo primátorovi

Vážení
spoluobčané,
dovolte mně, abych vás požádal
alespoň touto formou o spolupráci a pomoc s problémem, který se
na našem obvodě vyskytuje stále
častěji a dotýká se prakticky nás
všech. Mnozí jistě registrujete, že
se MO Plzeň 4 snaží dlouhodobě
vynakládat nemalé finanční prostředky na údržbu a samotný
vzhled tolik potřebné zeleně.
Všichni za tyto investice, tzv. ze
společné kapsy, zcela oprávněně
požadujeme, abychom mohli žít
v přímém kontaktu s artefakty přírody, stromy, keři, květinami či alespoň upravenými trávníky.
A zejména o trávníky mně nyní jde!
Někteří z nás, ať již z pohodlnosti
či snad dokonce ze zlomyslnosti,
najíždějí svými motorovými vozidly na travnaté plochy a zanechávají
tam nejen hluboké koleje, ale
navíc ještě vyjetou zeminou znečišťují pracně uklizené chodníky
v okolí. Každý z nás, komu není
lhostejné, v jakém prostředí žije,
by neměl nechat takovéto projevy
vandalismu bez povšimnutí.
Poškozování společného majetku
lze oznamovat na odbor životního
prostředí (tel. 378 036 684,
378 036 682) nebo na služebnu
Městské policie v Doubravce (tel.
377 265 592). František Hlásek,
předseda KV (KSČM)
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Plzeňská senior akademie
„Vaše bezpečí – naše priorita“

Plzeňská senior
akademie
Městská policie Plzeň
pro vás ve spolupráci s MO Plzeň 4
připravila Bezpečnostně preventivní
projekt zaměřený na vzdělávání široké
veřejnosti z řad seniorů, který se skládá z uceleného programu přednáškových bloků na téma Prevence
osobního bezpečí a řešení krizových
životních situací. Celý projekt má za
úkol na principu univerzity třetího
věku předat zábavnou formou potřebné informace v rámci prevence kriminality páchané na seniorech na území
města Plzně a přilehlých obcí.
156

Vzdělávací program je tvořen 8 přednáškovými bloky. V každém přednáškovém
bloku je detailněji popsáno konkrétní téma, např. (Seznámení s Městskou policií
Plzeň, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi,
Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí a Základy první pomoci). Nedílnou součástí jsou i exkurze na operačním středisku Městské
policie Plzeň, Útulku pro zvířata v nouzi a Hasičské stanice Plzeň. Projekt bude
uskutečňován v průběhu třech měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi
budou realizovány jeden den v týdnu. Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží
každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační materiály,
drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou. Tento
projekt je pro seniory a osoby ZTP zcela bezplatný a podílí se na něm i BESIP PK,
ZZS PK, HZS PK, ČOI a BKB.

Městská policie Plzeň
Perlova ul. č. 3
301 14 Plzeň

Městský obvod Plzeň 4
Mohylová č. 55
312 64 Plzeň

Telefon: (+420 378 036 991, +420 0378 031 111)
E-mail: zahut@plzen.eu, beranek@plzen.eu

Plán přednášek „Plzeňské senior akademie“
20. 9.–6. 12. 2016 MO Plzeň 4
Datum přednášky

Předmět

Rozsah přednášky

Místo přednášky

Přednášející

Datum exkurze

Exkurze

Průvodce

20. 9. 2016

Zahájení SA MP Plzeň
+
představení MP Plzeň

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Beránek
str. Zahut

15. 11. 2016

Hasičárna
Plzeň-Košutka
13.00–14.30 hod./2 hod.

str. Zahut

27. 9. 2016

Jak si nenechat ublížit

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Vlčková
str. Zahut

22. 11. 2016

Útulek
pro opuštěná zvířata
13.00–15.00 hod./2 hod.

str. Zahut

4. 10. 2016

Nebezpečí
prodejních akcí
(šmejdi)

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

29. 11. 2016

Operační středisko
MP Plzeň
13.00–14.30 hod./2 hod.

str. Zahut

11. 10. 2016

Kriminalistika v praxi

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

18. 10. 2016

Domácí násilí

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

25. 10. 2016

Bezpečně
v silniční dopravě

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Zahut
str. Barfus
str. Vlčková
pan. Ircing (BESIP)

1. 11. 2016

Zvládání
mimořádných událostí
(IZS)

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Zahut
HZS
mjr. Tatíčková

8. 11. 2016

Základy
první pomoci

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

6. 12. 2016

Slavnostní ukončení
SA MP Plzeň

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Zahut
str. Barfus
str. Vlčková
str. Zahut
SKPV mjr. Fanta
str. Vlčková
str. Zahut
BKB Mgr. Musilová

str. Zahut
str. Vlčková
pí. Ptáčková ZZS Plzeň
str. Zahut
str. Beránek
str. Vlčková
str. Barfus

Přihlašování: 2. 5.–31. 5. 2016 („anebo do vyčerpání limitu 50 osob“) na informacích ÚMO P4, Mohylová 55, Plzeň.
Budete požádáni o uvedení jména, příjmení, data narození, adresu trvalého bydliště a tel. kontakt.
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Medailové místo
v republikovém finále

Chystáte se do přírody?
Již od roku 1992 vám firma Limansport nabízí vybavení a oblečení do přírody.
Vybíráme pro vás kvalitní stany, spací pytle, oblečení a obuv
ověřených firem. Mimo to v našem sortimentu najdete i karimatky, campingové vybavení (stolky a křesílka), vybavení pro
netradiční sporty (lacross, softball, frisbee, baseball, pétangue,
lukostřelba...), batohy, nože, svítilny, vařiče, skautské vybavení
a spousty dalších doplňků pro pobyt v přírodě. Nově nabízíme
i bezlepkovou stravu vhodnou nejen na cesty. Preferujeme
české výrobce s dlouholetou tradicí a dlouhodobě vybavujeme
i dětské organizace.

Žáci 22. základní školy v Plzni na Doubravce bojovali na jaře v kvalifikaci
o postup do republikového finále v házené. První místo jim zaručilo možnost
reprezentovat 22. základní školu, Plzeň a Plzeňský kraj na republikovém
finále v házené O pohár ministryně školství, které proběhlo 7. až 8. dubna
2016 v městské hale na Slovanech v Plzni.
Setkali se tady s kvalitními soupeři z celé ČR. Po dvou výhrách v semifinále
prohráli a čekal je boj o 3. nebo 4. místo. Přání se stalo skutečností a žáci
dosáhli na krásnou bronzovou medaili. Žák Martin Cvikl si odnesl i cenu
pro nejlepšího střelce celého turnaje díky 40 vstřeleným brankám.
Díky patří pořadatelům za příjemné sportovní prostředí a hlavně hráčům
za skvělé výkony. Blahopřejeme!
Yveta Pompová, učitelka 22. základní školy Plzeň

Přijďte navštívit naši prodejnu na Slovanské ulici 31 v Plzni, kde
vám s výběrem poradí kvalifikovaný personál. Pohodlně si můžete vybrat i v našem nově otevřeném internetovém obchodě
www.limansport.cz.
Aktuálně vás zveme i na prodejní výstavu stanů, kterou pořádáme od 15. do 24. 6. v Plzni v hale TJ Lokomotivy. Z téměř
stovky postavených stanů si u nás vybere opravdu každý. Navíc
pro vás vystavujeme spací pytle a karimatky a máme pro vás
připravený outlet oblečení a obuvi. Těšíme se na vaši návštěvu.

Ocenění Gymnázia Luď ka Pika
Cenu Stavitel mostů 2016 v kategorii Partnerské projekty získalo Gymnázium Luďka Pika v Plzni a Gymnázium Joseph-von-Fraunhofer Gymnasium
v Chamu u příležitosti 25. výročí velice aktivní vzájemné spolupráce obou
škol „za velké úsilí a funkci vzorného příkladu pro ostatní partnerství mezi
českými a bavorskými školami“.
Ocenění v bavorském Schönsee převzala 5. 4. 2016 delegace čtyř profesorů
a třech žáků gymnázia pod vedením ředitele Mgr. Aleše Janouška.
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Březen plný zábavy v 50. MŠ
Měsíc březen byl obohacen o zajímavé akce pro děti.
Již podruhé mohly děti ze třídy Písnička přespat ve školce. Tentokrát proběhla 11. 3. „Noc umělců“. Ve 12 hodin se všichni
vypravili na náměstí, aby se přidali k průvodu „Vynášení smrtky“,
který již tradičně uspořádalo národopisné muzeum. Ukázali si
zajímavé plzeňské domy a jejich architektonické prvky. Ve školce
si děti vyzkoušely různé techniky malování, enkaustiku, artefiletiku, landart…
Ve třídě Kytička se uskutečnilo Velikonoční vyrábění a v Pohádce
děti s rodiči vítali jaro. V Kytičce se pekly jidáše, v Pohádce linecké
cukroví. Zdobila se vajíčka, tvořilo se a rodiče i děti si akce moc
užili. Ve Sluníčku děti tvořily nepečené cukroví.
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ přišli školáci z 22. ZŠ
a četli našim dětem před spaním.

Monika Mrázová, 50. MŠ

Soutěž O nejlepší pohybovou skladbu
V polovině března zněla celé dopoledne z tělocvičny 22. základní školy
hudba. Pod záštitou OR a KR AŠSK
pořádaly škola a Centrum sportu při
22. základní škole 15. ročník Krajské
soutěže O nejlepší pohybovou
skladbu.
Sjely se skupiny z pořádající Plzně,
Tlučné, Domažlic, Klatov, Líní,
Chrástu a dalších škol, které se zabývají pohybovou tvůrčí aktivitou
s dětmi a studenty. Soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích, z toho třech
podle věku žáků, čtvrtá byla určena
pro mažoretky. Pořádající škola v I.
kategorii získala krásné 3. místo se
skladbou Živly. Představili se v ní
žáci třetí třídy, kteří ve scénickém
tanci znázornili oheň, vodu a vítr.
Krásné vystoupení měly studentky
Sportovního gymnázia v Plzni.
Jejich skladba Den na sportovním
gymplu představovala pohybové
ztvárnění sportovního zápolení
během jednoho obyčejného dne.
Tato skladba nejvíce nadchla porotu, získala tedy nejvyšší bodové
ohodnocení z celé soutěže.
Velké poděkování patří nejen soutěžícím, trenérům a rozhodčím, ale

i doubraveckému květinářství Milt,
které každoročně poskytuje sponzorsky odměnu pro autorky skladeb
v podobě krásných kytiček.

Nejlepší skladby reprezentovaly své
školy a Plzeňský kraj na republikovém finále v Praze, které proběhlo
6. 4. 2016. Nejvyšší ocenění – 1.

místo ve III. kategorii získala skladba
Sportovního gymnázium Plzeň.
PaedDr. Yveta Pompová, učitelka,
organizátor soutěže

Skladba Živly, žáci 22. základní školy

Provoz mateřských škol o prázdninách v MO Plzeň 4
Prázdninový provoz mateřských škol na Doubravce bude zajištěn v měsíci červenci 2016 v 54. mateřské škole Plzeň, Staniční 72 a v měsíci srpnu
2016 v 50. mateřské škole Plzeň, Družby 4.
O možnostech přijetí a organizaci prázdninového provozu budou rodiče informováni prostřednictvím mateřských škol, které jejich děti navštěvují.
Jana Grossová, odbor stavebně správní a investic ÚMO Plzeň 4
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57. mateřská škola v Plzni-Lobzích oslavila březen měsíc knihy
novým projektem „PŘIJĎ NÁM PŘEČÍST POHÁDKU“
Projektem, jsme navázali na kampaň Celé Česko čte dětem, do které jsme již dlouhodobě zapojeni. Březen je měsíc knihy a proto náš
projekt startuje právě v něm. Touto cestou bychom chtěli oslovit všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, tety, strejdy, nebo starší
sourozence či kamarády, aby si udělali
čas a přišli nám do školky přečíst dětem
oblíbenou pohádku ze své, nebo naší
knihy. Právě pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho
paměť a obrazotvornost, obohacuje ho
o vědomosti, vzorce morálního chování
a posiluje jeho sebevědomí. Ve znamení
měsíce knihy jsme hned začátkem března navštívili knihovnu v Lobzích s besedou paní Zuzany Mišterové „Hajaja“
k jeho 55. výročí, zúčastnili jsme se
„Knížkohraní“, hravého dopoledne
Dany Křiváčkové s knížkami a pohádkou. V průběhu března nás již začali
navštěvovat i rodiče, kteří přicházeli
dětem do školky přečíst pohádku. Takže
všem, co nám už pohádku přečetli děkujeme a ti co jste ještě nepřišli, jste
zváni.
Bc. Karla Bulínová,
zástupkyně ředitelky 57. MŠ Plzeň
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Druháci ze ZŠ Plzeň-Újezd
se umístili v soutěži
Knihovny města Plzně
Druháci ze Základní školy v Plzni-Újezdě převzali cenu za 4. místo v soutěži
Nejlepší čtenářská třída. Nejlepším čtenářem ze třídy je Honzík Uhlík, od
října do ledna přečetl 28 knížek. V knihovně, na předávání cen, se našim
žákům moc líbilo. Zazpívali si písničky o strašidlech a prohlédli si knihovnu
od sklepa až po půdu. Ale nejvíce je bavilo soutěžit a plnit dobrodružné
úkoly.
Kolektiv ZŠ Plzeň-Újezd

Výherkyně
soutěže
Naší první výherkyní
fotograﬁcké soutěže
se stala p. Nádeníková.
Od zástupců městského obvodu
obdržela knihu,
víno a propagační předměty.
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Děti ze Čtrnáctky ukáží, čemu se věnují ve volném čase
Pestrou nabídku zájmových kroužků nabízí svým žákům 14. základní škola v Zábělské ulici. Pro milovníky sportu je tu tenis, florbal nebo rope
skipping – to je skákání přes různě dlouhá švihadla, které baví nejen děvčata, ale věnuje se mu i několik kluků.
Kdo se víc zajímá o umění, může zvolit taneční kroužek, keramiku nebo zpěv v pěveckém sboru Rolničky.
Ten je určen pro děti z prvních až třetích tříd a letos
má už přes třicet členů.
Škola velice podporuje technické vzdělávání, a tak
na škole pracují dva technické kroužky, určené převážně chlapcům z druhého stupně – mladý technik
a modelář.
A kdo by si zatím z žádného kroužku nevybral, má
ještě možnost se věnovat počítačům nebo zdokonalovat svoji angličtinu v odpoledním kroužku.
Výše zmíněné kroužky se představí ve středu
11. května v 16 hodin v prostorách školy. Děti předvedou svým rodičům a všem návštěvníkům, čemu
se ve svém volném čase věnují a co je baví.
Jste srdečně zváni!
Pěvecký sbor Rolničky pravidelně pořádá před Vánocemi koncert v Kostele sv. Martina a Prokopa v Lobzích

Sportovci Plzně se stali plavkyně Tereza Polcarová
a karatista Radek Štádler
Plavkyně Tereza Polcarová a karatista
Radek Štádler se stali
v obřadní síni plzeňské radnice nejlepšími sportovci Plzně za rok 2015
v kategoriích staršího žactva adorostu. Akci připravila Nadace sportující
mládeže pod záštitou primátora
Martina Zrzaveckého. Nejlepším
mladým sportovcům z Městského
obvodu Plzeň 4 přišel pogratulovat
místostarosta Zdeněk Mádr.
Kategorii mladšího žactva, vyhlašovanou bez pořadí, tentokrát ovládli
chlapci. Bodovali badmintonista Jan
Hora, plavec Tomáš Chocholatý
a vodní lyžař Martin Lang.
V kategorii staršího žactva se z premiérového titulu Sportovec Plzně
radovala Tereza Polcarová. Plavkyně
Slávie VŠ Plzeň v loňském roce
posbírala celkem 8 titulů mistryně
ČR. Byla také nejúspěšnější sportovkyní výpravy Plzeňského kraje na
Hrách VII. letní olympiády dětí a mládeže v Plzni, ze kterých přidala další
čtyři zlata.
Dále byli v kategorii staršího žactva
oceněni Patrik Dimov (lukostřelba),
Michal Forejt (atletika), Jan Hašek
(lyžařský orientační běh), Denisa
Řáhová (rychlostní kanoistika), Marko Spivak (zápas) a Anna Suráková
(atletika).

Kategorii dorostu ovládl karatista
a kickboxer Radek Štádler, který
navázal na úspěchy svého staršího
bratra Jiřího. Radek vedle zlatých
medailí z MČR zaujal především
tituly z mistrovství světa ve Španělsku. Dalšími oceněnými dorostenci byli Lukáš Holub (cyklistika),
Marie Horáčková (lukostřelba), Jan
Louda (badminton), Denisa Majerová (atletika), Jan Pavel (koloběh),
Dominik Polcar (plavání) a Kateřina
Valková (beachvolejbal).
Již potřetí byla udělena Cena rektora
Západočeské univerzity v Plzni, kterou z rukou Miroslava Holečka převzala Marie Horáčková, studentka
Gymnázia Plzeň na Mikulášském
náměstí. Cena se uděluje za skloubení sportovních a studijních
výsledků.
Poděkování za dlouholetou práci
s mládeží se dostalo bývalému trenérovi juda Václavu Bauerovi. Nejlepší akcí z programu TOP Junior
Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové mezinárodní soutěže
pro mládež, byl po roce opět vyhlášen tenisový Ex Pilsen Wilson Cup,
jehož pořadatelem je TK Slavia
Plzeň.
Profily všech nominovaných jednotlivců i družstev jsou k vidění na
internetových stránkách www.spor-

tovecplzne.cz. Zároveň mohou Plzeňané prostřednictvím webu zasílat
sportovním nadějím vlastní gratulace, vzkazy nebo přání.
„Spuštěním webu věnovaného mladým sportovcům chce Nadace sportující mládeže spolu s městem Plzeň
dát najevo, že si úspěchů svých sportovců váží a je na ně hrdá. Možností
zaslat jim vzkaz či gratulaci pak
chceme dát podobnou příležitost
i všem Plzeňanům,“ uvedl František
Berka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže.
Vedle primátora Martina Zrzaveckého, radního pro sport Michala

Dvořáka, starostů městských obvodů a zástupců nadace předávaly
ocenění sportovním nadějím známé sportovní osobnosti. Mistryně
Evropy ve skoku o tyči Jiřina Ptáčníková, házenkář Talentu Plzeň Petr
Vinkelhöfer, olympijský vítěz ve
sportovní střelbě Jan Kůrka a Vladimír Jarý, stříbrný z OH 1972.
Ocenění sportovci z MO Plzeň 4:
Tomáš Chocholatý, ml. žactvo (plavání)
Lukáš Holub, dorost (cyklistika)
Jan Louda, dorost (badminton)

Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4 při předávání jedné z cen
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Doubravecké mateřské školy na pouti
V pátek 15. 4. měly možnost děti z mateřských škol na Doubravce vyzkoušet atrakce na pouti U sv. Jiří.
Spolu se svými učitelkami navštívily lochnesku, autodrom, řetízkový kolotoč, strašidelný hrad nebo nafukovací prolézačku.
Všem dětem se na pouti i přes nepříliš hezké počasí moc líbilo a všechny se shodly, že určitě vyrazí i se svými rodiči.

Sport i zábava U sv. Jiří
11. června v Plzni Doubravce U sv. Jiří je pro vás připraven den plný sportu
a zábavy pro celou rodinu. AIMTEC Open Race je sportovně-turistická
akce určená pro širokou veřejnost v jakémkoliv věku.
Pro cyklisty bude připraven CYKLOMARATON Plzeň – BRNO* – Plzeň,
který vás zavede do Přírodního parku Radeč na vrchol Brno (výška 718 m.
n. m.). Údolím Berounky a podél Korečnického potoka budete stoupat na
hřeben Radče, kde je nejvyšší kóta závodu (vrchol Brno). Pak trasa převážně
klesá a přes Osek projedete oblastí Kokotských rybníků do údolí řeky Klabavy. Do Plzně se vrátíte přes Novou Huť a Zábělou. Vybrat si můžete ze
dvou tras v délce 35 a 60 km. Trasa je vedena převážně po
lesních a polních cestách v překrásné přírodě.
Pro děti a mládež budou připraveny DĚTSKÉ ZÁVODY na
nenáročném okruhu v délkách od 1 km do 3 km na louce
U sv. Jiří. Startovat se může už i na odrážedle!
Pokud nechceš závodit, můžeš si vybrat DECATHLON RODINNÝ VÝLET. Na kole, koloběžce nebo jen tak pěšky s celou
rodinou. Cílem trasy je rozhledna Chlum, která je vzdálena
1,5 km od startu. Vstupné na rozhlednu je pro všechny registrované účastníky ZDARMA, pro prvních 200 zaregistrovaných dětí je navíc po absolvování výstupu na Chlum v cíli
U sv. Jiří připravený dárek v podobě sportovního batohu.
Na louce U sv. Jiří bude připraven bohatý ZÁBAVNÝ PROGRAM jako např. Decathlon expo zóna s možností si vyzkoušet sportovní vybavení, autogramiáda Martina Straky a hráčů
HC ŠKODA Plzeň, horolezecká stěna s výškou 8 metrů, skákací
hrad a trampolína, jízda v terénní buggati, bezpečná zóna
Besip, jízda zručnosti, tombola o horské kolo a další sportovní

ceny, servis kol pro startující, hasičské soutěže, hlídací zóna. Parkování je
na louce zdarma a nebude chybět ani občerstvení a muzika.
Celá sportovně-turistická akce se koná pod záštitou starosty MO Plzeň 4
pana Michala Chalupného.
V sobotu 11. června se na Doubravce U sv. Jiří sportuje.
http://www.aarcha.cz/
https://www.facebook.com/AimtecOpenRace/

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

Ing. Pavel Šticha

14

Duben 2016

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

15

Duben 2016

DOUBRAVECKÉ LISTY – vydavatel MO Plzeň 4. Náklad 13 500 ks. Podle zák. 46/2000 Sb. registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 15152. Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor.
Neprodejný výtisk. Další číslo Doubraveckých listů vyjde v červnu. Články autorsky neoznačené jsou zpracovány redakčně. Své příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: novave@plzen.eu.
Vydavatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu inzerci nepřijmout. Grafická úprava a sazba, tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Brno. Případné reklamace na distribuci volejte na reklamační linku tel.: 545 240 237.

