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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou nové číslo Doubraveckých listů. Jsou 

to takové naše Doubravecké noviny, které by Vás měly 
informovat, co že se na našem obvodě děje, co se stalo 
nového, případně, co se do budoucna plánuje.

Možná pár slov, co mě trápí jako starostu. Jedním 
z nejvážnějších problémů, které momentálně řešíme, je 
nedostatek míst v mateřských školkách. Po období, kdy 
se z důvodu neobsazenosti objekty školek prodávaly, se 
najednou ukazuje, že místa ve stávajících školkách ne-
stačí. Nejen, že se projevuje takzvaný „baby boom“, ale 
začala se projevovat i nová skladba obyvatel obvodu. 
Do stávající zástavby i do nově budovaných lokalit se 
nám v současnosti stěhují převážně mladé rodiny s dět-
mi. Čekáme na vyhodnocení právě prováděného sčítání 
obyvatel, abychom získali nová, přesnější data. Ale můj 
soukromý odhad je, že ani v blízké budoucnosti ke sní-
žení nárůstu dětí v obvodu nedojde. V současné době 
prověřujeme rozšíření kapacity stávajících školek, ale 
jsme zde limitováni normami, jako jsou například počet 
metrů čtverečních „zeleně“, na počet dětí nebo výškou 
budovy. Také jsme omezeni úpravami, které byly v ne-
dávné době na objektech školek provedeny za dotační 
peníze. Podmínkou většiny dotací je totiž, že stav po do-
končení, musí být po určitou dobu zachován. Znamená 
to, že k nově zateplené fasádě například nepřistavíte 
další pavilon. Další cestou, kterou prověřujeme, je re-
konstrukce jiných objektů na školku nebo výstavbu ško-
lek zcela nových. Zásadou by mělo ale být, že i v přípa-
dě, že v budoucnosti opět poklesne počet dětí, budeme 
mít pro tyto objekty využití. Tak jako obyčejně, budou 
zcela rozhodující pro realizaci nakonec peníze. Nechci 
používat obehrané povídání o škrtech, krizi a nedostat-
ku peněz. Jsou projekty, na které se peníze musí najít. 
Je alibistické vše svalovat na hospodářskou krizi a je 
jednoduché říkat, že na projekty nejsou peníze. Složitěj-
ší je totiž stanovit priority dle potřeb Vás občanů a pak 
najít způsob jak je naplnit. Ze stávajícího rozpočtu ob-
vodu nejsme schopni tyto záměry (snad až na částečné 
rekonstrukce) realizovat. Budeme proto hledat peníze 
z dotací a grantů. Samozřejmě nezastupitelnou roli 
bude hrát to, jak se k našim obvodním záměrům postaví 
vedení města a městské zastupitelstvo. Bez jejich výraz-
né finanční pomoci se neobejdeme. 

Blíží se doba dovolených a já si Vám dovolím popřát, 
abyste v jejich průběhu načerpali co nejvíce energie, 
zažili co nejlepší zážitky a aby i počasí bylo takové, jaké 
budete potřebovat. 

 Bc. Michal Chalupný

Nejen represe, ale i prevence patří do činnosti 
strážníků městské policie v Plzni Doubravce.

Právě strážníci obvodní služebny Městské po-
licie Plzeň Doubravka již několikátým rokem 
vyráží společně s tiskovou mluvčí Janou Pužma-
novou za dětmi do svého obvodu. V 6. mateřské 
školce v Republikánské ulici si s dětmi povídají 
o správném přecházení vozovky, ať už na přecho-
du řízeném světelnou signalizací či bez semaforu 

a dalších pravidlech silničního provozu. Na do-
pravním hřišti, které je součástí doubravecké ma-
teřinky, pak prokazují děti pod dohledem strážní-
ků své získané znalosti.

„Počátkem března přivítali strážníci z Doub-
ravky na své obvodní služebně i děti Z Královské 
mateřské školičky. Představili jim své zázemí, 
svoji činnost a echniku,“ doplňuje tisková mluvčí 
Městské policie Plzeň Jana Pužmanová. (red)

Strážníci v Doubravce učí
děti nejen přecházet silnici

Přijďte si nakoupit čerstvou zeleninu z Polabí, 
maso z ekologických chovů, chléb podle receptu 
našich babiček a další zdraví prospěšné potraviny 

na farmářské trhy, které se konají od 10.6.2011 
každý pátek v době od 8 do 16 hodin v Chrástec-
ké ulici v Areálu Rapid - bývalá Lopatárna.

Farmářské trhy budou od června i v Doubravce

Bezpečnostní řetízky nebo panoramatická 
kukátka na dveře mohou získat senioři v Plzni 
v rámci projektu „SENI“ odboru bezpečnosti 
a prevence kriminality magistrátu a městské 
policie. Aktuální etapa projektu bude pokra-

čovat do června a další do listopadu letošního 
roku. Zájemci o bezpečnostní zařízení se mo-
hou hlásit telefonicky na čísle 377 370 508 kaž-
dé úterý od 10 do 14 hodin u paní Šmolíkové, 
Svaz důchodců ČR. (red)

Řetízky a kukátka pro bezpečnost seniorů

Správnému pohybu v ulicích Plzně učí doubravečtí strážníci děti z 6. mateřské školy. Přecházení po přechodu, ale napří-

klad i to, jak bezpečně jezdit na koloběžce si mohou kluci a holky vyzkoušet na dopravním hřišti.
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Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Společenství vlastníků jednotek, právnické nebo 

fyzické osoby, které vlastní rodinné, bytové domy 
nebo byty starší 5 let na území městského obvodu 
Plzeň 1 – 10 mohou požádat o půjčku z účelového 
Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB), který byl 
zřízen Statutárním městem Plzeň v zájmu zlepšení 
úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu měs-
ta, především k financování oprav a modernizací 
bytového fondu na území MO Plzeň 1 – 10. 

Poskytování těchto účelových půjček se řídí Vy-
hláškou města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití 
účelových prostředků FRB v platném znění (zveřej-
něno na internetových stránkách města Plzně http://
aplikace.plzen.eu/vyhlasky/ pod č.3/2009).

Žádosti o půjčky se všemi náležitostmi dle 
vyhlášky FRB mohou žadatelé podat kdykoliv 
během roku 2011 do podatelny zdejšího úřadu. 

Termíny výběrových řízení v roce 2011: 30. 

5. 2011, 5. 9. 2011, 14. 11. 2011.
Výběrová komise FRB v těchto termínech vyhod-

notí předložené žádosti o půjčky, navrhne jejich pořadí 
včetně náhradníků a výsledky výběrových řízení před-
loží Radě a Zastupitelstvu MO Plzeň 4. Na poskytnutí 
půjčky není právní nárok a proti výsledkům výběrové-
ho řízení se žadatelé nebudou moci odvolat.

Veškeré informace zájemcům o půjčku z FRB po-
skytne Šárka Hrabáková, tel. 378 036 650, 724 602 742.

54. mateřská škola - představení
Milí „doubravečáci“!
Jistě jste si všimli, jak za posledních několik let 

„prokoukly“ mateřské školy na Doubravce. Postupně 
bychom Vám zdejší mateřské školy chtěli představit. 
Začínáme tou ve Staniční ulici, které se říká sportov-
ní. Požádali jsme ředitelku tohoto zařízení, Bc. Lenku 
Šlechtovou, aby nám svoji mateřskou školu představila.

„54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72“, je od 1. 1. 
2002 samostatnou příspěvkovou organizací. Dnes je toto 
předškolní zařízení čtyřtřídní, s kapacitou 104 míst.

Výchovu a vzdělávání zajišťuje osm kvalifikovaných 
pedagogických pracovnic. V zařízení pracuje speciální 
pedagožka – etopedka, s níž mohou rodiče dětí, nebo 
učitelky konzultovat některé výchovné či vzdělávací po-
stupy ve speciálně pedagogické péči.

Mateřská škola krom budovy užívá i vlastní prostor-
nou zahradu se vzrostlou vegetací ideálně členitým teré-
nem. Několik pískovišť, průlezky, skluzavky, houpačky 
a další multifunkční prvky doplňují účelové sportovní 
zařízení zahrady. Zahrada je rovněž dobře vybavena 
pro dětské volné hry např. několika zahradními domky, 
kreslícími tabulemi, pružinovými houpadly.

Mateřská školy zajišťuje předškolní výchovu a vzdě-
lávání prostřednictvím vlastního Školního vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání s názvem “Školka 
plná pohybu“.Uvedený ŠVP obsahuje kromě všeobec-
ných výchovných a vzdělávacích cílů pro předškolní věk 
také prohloubené sportovní zaměření. Abychom mohli 
sportovní zaměření opravdu naplňovat, bylo potřebné, 
aby mateřská škola prošla mnoha systémovými změna-

mi. Základem byla stabilizace pedagogického kolektivu, 
vytvoření pracovního týmu, který sportovní filosofii za-
řízení vezme za svou. Druhým krokem bylo vytvoření 
dlouhodobé koncepce pro úpravu vnitřního i venkovního 
prostředí k realizaci sportovního programu. Potřebné fi-
nanční prostředky v řádu statisíců získala MŠ prostřed-
nictvím několika vypracovaných projektů, jež úspěšně 

obhájila a granty získala. Tak bylo možné plně vybavit 
školní zahradu herními a sportovními prvky v tzv. „dře-
věném programu“, vytvořit dětem prostředí plné krásné 
doplňkové vegetace, květinových zákoutí, vybudovat 
protihlukovou a protiprašnou vegetační stěnu v oplocení 
zahrady. Sportovní profilaci prohlubujeme i mimo za-
řízení MŠ - např. v 28. ZŠ využíváme tělocvičen a le-
zeckou stěnu, předplaveckým a bruslařským výcvikem. 
Oblíbené jsou také polodenní vycházky se sportovním 

zaměřením a sportovní olympiády. Kromě uvedených 
sportovních aktivit se děti věnují ve specializovaných 
kroužcích výtvarné výchově a rukodělným činnostem. 
V kroužku keramiky děti relaxují pod vedením externích 
lektorek. Vše doplňuje zábavné seznamování s cizím ja-
zykem – angličtinka, o kterou je také velký zájem.

V roce 2008 doplnil ŠVP zatím poslední úspěšný pro-
jekt s názvem „Babiččina voňavá zahrádka“. Ze získané-
ho grantu vznikl v přední části školní zahrady další her-
ní kout pro děti – velká zahradní dřevěná chata, zařízená 
po vzoru našich babiček, a velký prostor pro pěstební 
zeleninové a květinové záhonky pro děti a hlavně bylin-
ková pěstírna se sušárnou. Pro děti je to zajímavé oboha-
cení a nové prožitky v oblasti environmentální výchovy. 

Díky pracovnímu nasazení kolektivu zařízení a anga-
žovanosti sponzorů se podařilo doplnit vnitřní zařízení 
a vybavení tříd, včetně nových prvků na zahradu.

Závěrem je potřeba uvést, že pozadu nezůstává ani 
MO P4 a ÚMO 4. Roku 2009 se naplnil dlouho připra-
vovaný projekt, realizovaný představiteli a odborný-
mi pracovníky městského obvodu Plzeň 4. Jednalo se 
o tzv. Norské fondy, jejichž prostřednictvím bylo možné 
provést generální rekonstrukci objektů několika mateř-
ských škol na Doubravce. Naše mateřská škola se tak 
stala jednou z těch, kde proběhly výměny oken a dve-
ří, byla položena nová střešní krytina, a mateřská škola 
zazářila novou barevnou a hlavně zateplenou fasádou. 
V současné době stojí zařízení před posledním velkým 
úkolem, který vyžaduje podporu ÚMO4, a tím je celko-
vá rekonstrukce školní kuchyně.“

Co říci na úplný konec? Kdo nevěří, ať tam běží – mož-
ná stačí i pár „kliknutí“ na www.sportovnimsplzen.eu.
   

  Bc. Lenka ‚Šlechtová, ředitelka 54. MŠ
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Kontrolní výbor řešil nejen autovraky
V dalších kontrolách pokračoval Kontrolní vý-

bor zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 bě-
hem jarních měsíců, každý měsíc ho čekaly dvě 
kontroly dle plánu a navíc se zabývá podněty ob-
čanů, které obdrží. „Tentokrát jsme prověřovali 
například evidenci a odstraňování autovraků, 
kontrolu správy mateřských škol, kontrolu péče 
o dětská hřiště a kontrolu vyřizování stížností úřa-
dem,“ říká Marcela Kunešová, předsedkyně Kon-
trolního výboru. V žádném z uvedených případů 
neshledali pracovníci porušení zákona. „Evidence 
a odstraňování autovraků jsou prováděny velmi 
pečlivě a myslím, že je i na území městského obvo-
du vidět, že fungují,“ doplňuje Kunešová. Ve spo-
lupráci s Městskou policií jsou tipována déle sto-
jící vozidla a kontaktováni vlastníci, aby sdělili, 

co s vozidlem nadále zamýšlí. Často dochází již 
na základě této žádosti o informace k odstranění 
vozidel a pro obvod to tak neznamená žádné další 
zatížení. Pokud již není možné vlastníky vozidel 
dohledat a vozidlo splňuje znaky autovraku, je 
zlikvidováno na náklady obvodu. K této situaci 
ovšem dochází asi dvakrát ročně, takže to větší fi-
nanční zátěž pro obvod neznamená. 

„Mírné nedostatky shledal kontrolní výbor 
ve vyřizování stížností. V prosinci 2010 byla 
přijata radou městského obvodu nová směrnice 
pro vyřizování stížností, ale v praxi se ještě ne-
začala správně aplikovat,“ informuje Kunešová. 
„Po dohodě s tajemnicí ÚMO 4 bude snaha o to, 
aby bylo občanům na jejich stížnosti odpovídáno 
co nejdříve,“ dodává.

Marcela Kunešová se také jako členka Komise pro 
otevírání obálek a Komise pro hodnocení nabídek 
zúčastnila probíhajícího výběrového řízení v rámci 
ÚMO Plzeň 4. „Jsem ráda, že mi koalice dala tuto 
šanci. Nyní mohu potvrdit absolutní transparentnost 
prvního výběrového řízení,“ říká Kunešová.

Upozornění pro držitele psů
Blíží se splatnost poplatku ze psů, a proto si do-

volujeme připomenout: Držitelé psů jsou povin-
ni zaplatit poplatek ze psů bez vyměření na účet 
nebo do pokladny správce poplatku, a to:
 - nečiní-li poplatek více než 500,-Kč ročně, 
nejpozději do 30. června každého roku
 - činí-li poplatek více než 500,-Kč ročně, 
ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30. 
června a 30. listopadu každého roku, pokud ne-
bude poplatek uhrazen jednorázově do 30. června 
každého roku. (Úhrada poplatku ve dvou stejných 

splátkách se nahlašuje předem správci poplatku, 
nejlépe při přihlášení psa - jedná se o výši poplat-
ku 900,-Kč a více).

Včas nezaplacené poplatky, nebo část těch-
to poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek.

Poplatník je také povinen písemně oznámit 
do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv 
na výši poplatku.

V případě dotazů, prosím, volejte: finanční od-
bor ÚMO Plzeň 4, tel. 378 036 636.

Díky zodpovědným občanům ušetřil náš 
obvod životnímu prostředí řadu surovin

Loni občané odevzdali k recyklaci 1 774 televizí a 998 monitorů

Náš obvod již několik let poskytuje občanům možnost 
třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné i televize a mo-
nitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické 
energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu 
ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného 
odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové 
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a re-
cyklaci některých občany tříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování spo-
lečnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho obvodu 
v loňském roce vytřídili 1 774 televizí a 998 monitorů. 
Tím jsme uspořili 413 MWh elektřiny, 8 171 litrů ropy, 
2 077 115 litrů vody a 18 649 tun primárních surovin. 

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize 
a monitory, přínos pro životní prostředí představuje re-
cyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík 
si tedy zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazu-
jí do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej 
do sběrného dvora (Jateční ul., naproti stavebninám).

Lukáš Vojta, odbor ŽP – úsek odpadů

Městský obvod Plzeň 4 TV Monitory Celkem

Počet sebraných kusů za rok 2010 1774 998 2772

Úspora elektrické energie (MWh) 288 125 413

Úspora ropy (l) 5 127 3 044 8 171

Úspora primárních surovin (t) 17 262 1387 18 649

Úspora vody (l) 1 321 690 755 425 2 077 115

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 257 163 420
Snížení produkce skleníkových plynů (t CO

2
 ekv) 78 32 110

MPSV zveřejnilo kalkulačku k důchodové reformě

Sociální poradce

Výši svého budoucího důchodu si nově mohou lidé vypočítat prostřednictvím kalkulačky, kterou zveřejnilo 
ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách www.mpsv.cz/duchodovakalkulacka.

Občané si tak mohou orientačně vypočítat výši svého budoucího důchodu. Nová webová aplikace poskytuje 
důležité informace nejen o předpokládaném budoucím důchodu, ale také o věku odchodu do důchodu či rozdílu 
výše důchodu pro muže a ženy.

Od ledna letošního roku došlo k celé řadě změn v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Tyto 
změny byly realizovány v rámci úsporných opatření s cílem snížit deficit veřejných výdajů, a to zejména v sociální 
oblasti. Přehled změn od počátku letošního roku v působnosti MPSV najdete na webových stránkách http://socialni-
poradce.mpsv.cz. Změny jsou zde přehledně rozděleny do kategorií: Občan, Rodina, Nezaměstnaný, Důchodce, OZP, 
OSVČ a Zaměstnavatel. Pro orientační výpočet dané dávky můžete využít kalkulačku, kterou naleznete na integrova-
ném portálu MPSV na stránce http://portal.mpsv.cz/soc/poradce. 

Jaroslava Hrabáčková, vedoucí sociálního odboru

Dnem 1. července 2011 je novelou zákona 
o cestovních dokladech zrušeno zapisování dětí 
(občanů mladších 10 let) do cestovních dokla-
dů rodičů, provádění změn a doplňování údajů 
o dětech v cestovních dokladech rodičů. 

 Posledním dnem, kdy mohou obecní úřa-
dy obcí s rozšířenou působností provést zápis 
dítěte mladšího 10 let do cestovního pasu ro-
diče, doplnit údaje o dítěti do vydaného ces-
tovního pasu nebo provést změnu údajů o dí-
těti zapsaném v cestovním pasu rodiče, bude 
30. červen 2011. Občan mladší 10 let pak 
smí i po 1. červenci 2011 překročit hranice 
bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, 
v jehož cestovním pasu je zapsán, nejpozději 
však do 26. června 2012. 

 Zápisy provedené před 1. červencem 2011, 
pozbývají platnosti dnem 26. června 2012. 
Po tomto datu bude moci dítě (občan mladší 
10 let) cestovat do zahraniční pouze s vlast-
ním cestovním dokladem.

Zapisování dětí
do cestovních dokladů rodičů
bude dnem 1. 7. 2011 zrušeno
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V  Plzni  se  rozběhla  informační  kampaň 
ve  formě  billboardů  na  téma  „Zákaznická 
zóna“.  Ulice  města  brázdí  i  autobus  s  po-
dobnými nápisy. 

Zeptali jsme se proto Petra Fišera z Plzeň-
ských služeb o co se vlastně jedná.

Pro rozšíření a zjednodušení elektronické komu-
nikace se zákazníky spustila Plzeňská teplárenská 
a její dceřiná společnost Plzeňské služby Zákaz-
nickou zónu na adrese www.zakaznickazona.cz. 
Je to vlastně internetový informační portál, jehož 
prostřednictvím se snažíme o co nejtransparent-
nější zobrazení informací o dodávkách tepla 
a dalších služeb našim zákazníkům.

Pro koho je zóna určena?
Záměr byl poskytovat tato data širokému okru-

hu našich zákazníků, tzn. majitelům bytů a domů, 
výborům společenství vlastníků, správcům popř. 
i nájemníkům bytů města Plzně. Zároveň ale umí-
me tato data ochránit proti případnému zneužití.

Jaké informace tedy můžeme v zóně hledat?
Např. údaje o celkové fakturaci nákladů 

za dodávky tepla pro odběratele (vyúčtová-
ní podle fakturačních měřidel), rozúčtování 
nákladů na dodávku tepelné energie mezi 
konečné spotřebitele (podle poměrových mě-
řičů) a mnoho dalších informací týkajících se 

dodávky tepla a jeho vyúčtování a to v závislosti 
na druhu zákazníka. 

Např. majitel bytu uvidí náklady na dodávku 
tepla a vody pro svůj byt, majitelé domů nebo 
členové výboru společenství vlastníků pak cel-
kovou fakturaci za dodávku tepla pro odběratele 

a dále také rozdělené náklady za dodávku tepla 
a vody na jednotlivé byty podle poměrových mě-
řičů. Správci bytů pak obdrží přístup k těmto úda-
jům u domů, které mají ve správě.

 Pro registrované, ale i pro neregistrované uži-
vatele (tzn. uživatele mimo okruh stávajících zá-
kazníků) zóna obsahuje mnoho informací o pro-
duktech a službách našich společností.

Jak probíhá registrace, nebo lze tyto úda-
je vidět i bez registrace?

Registrace slouží k ověření uživatele a tedy 
k ochraně údajů o něm. Po přihlášení na náš web 
a ověření jeho údajů obdrží od nás uživatel při-
hlašovací údaje, které mu zašleme na jeho adresu 
poštou. Tím je zabezpečeno, že přihlašovací úda-
je dostane opravdu uživatel, kterého se to týká.

Pro neregistrované uživatele je bez přihlášení 
dostupný ukázkový náhled zóny pro koncového 
uživatele (majitele bytu).

V  čem  se  zóna  odlišuje  od  podobných 
projektů?

Při tvorbě zóny bylo naším záměrem poskytnout 
konkrétnímu registrovanému zákazníkovi všech-
ny informace najednou, na jednom místě. Zatím je 
dostával roztříštěně z různých míst. Ve skutečnosti 
se totiž jedná o data z různých agend a aplikací, 
která my shromáždíme na jedno místo.

Podat už na první pohled srozumitelnou formou 
informace o celkové fakturaci za dodávky tepla, 
nebo informace o rozúčtování nákladů mezi ko-
nečné spotřebitele a to takto širokému spektru zá-
kazníků se ukázalo jako zapeklitá věc. Tento záměr 
nijak nezjednodušovala také poměrně vysoká slo-
žitost problematiky vyúčtování daná právní úpra-
vou. Výsledek se myslím dá označit za velmi dobrý 
kompromis mezi čitelností a vypovídací hodnotou. 
Snažíme se také uživatele o dané problematice in-
formovat v rozsáhlé nápovědě portálu.

Co plánujete se zónou do budoucna?
Portál zóny je živým projektem, jako ostatně všech-

ny dobré internetové projekty. Plánujeme ho tedy 
rozvíjet a zkvalitňovat. Už teď připravujeme zařazení 
dalších agend do naší „zóny“ - např. agendu správy ne-
movitostí. Postupně může docházet k úpravám přehle-
dů na základě zkušeností, nebo jejich doplnění o grafy 
atd. Všechno závisí na konkrétních potřebách našich 
zákazníků. Jejich nápady a připomínky rádi přivítáme.

Zákaznická zóna
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Školka Dalmatinka slavila
40. výročí svého otevření

Náležitě oslavit své 40. výročí otevření se roz-
hodla 57. Mateřská škola Plzeň. Poslední dubno-
vý pátek připravila nejen pro své žáky a jejich 
rodiče zahradní slavnost – Dalmatinkův jarmark. 
Vždyť školka byla poprvé otevřena 22. 3. 1971. 
Slavnost zahájila skupina LORIKA s ukázkami 
historického šermu. 

„Na jarmarku bylo možné si pořídit vše co děti 
vlastnoručně vytvářely - od malovaných dlaždic 
a kamínků, přes korálkové náramky, perníčky, ko-
láčky, erby, meče, šperky a štěstíčka,“ informuje 
zástupkyně ředitelky mateřské školy Dalmatinka 
Karla Bulínová. A nejen to, na oslavě nechyběly 
tvořivé dílny pro děti, kde mohly vyzkoušet na-
příklad ubrouskovou techniku malování kamínků 
nebo tvoření z vlny. „Děti byly ze všech činností 
přímo nadšené a je velice těžké říci, co se jim líbilo 
nejvíce,“ říká spokojeně Bulínová. 

Akce se kromě dětí, rodičů a jiných přízniv-
ců zúčastnil za zřizovatele Městského obvodu 
Plzeň 4 i starosta Bc.Michal Chalupný. (red)

Na Dalmatinkově jarmarku uspořádaném ke 40. výročí 

otevření 57. Mateřské školy v Plzni si mohly děti vyzkoušet 

například ubrouskovou metodu nebo malování na kamínky.

Soutěž mladých hasičů
V sobotu 16. dubna 2011 pořádal Sbor dobrovolných 

hasičů Doubravka soutěž pro družstva mladých hasičů 
– X. ročník Podchlumecké dětské soutěže. Soutěž se 
konala na hřišti SK Plzeň Bukovec a v lese u rozhledny 
Chlum. Mladí hasiči plnili dvě disciplíny: štafetu dvo-
jic a branný závod. Štafeta dvojic probíhala na hřišti, 
branný závod proběhl v lese u Chlumu. Soutěže se zú-
častnilo 17 pětičlenných hlídek mladých hasičů z Plz-
ně i okolí. Náš obvod reprezentovala družstva z obou 
sborů, které s mladými hasiči pracují a to SDH Doub-
ravka a Újezd. Po sečtení dosažených časů obou disci-
plín proběhlo vyhlášení výsledků a předání věcných 
cen, všechny soutěžní hlídky byli oceněny. Dětem se 
soutěž moc líbila a těší se na další ročník.
   

  Štěpánka Kanická, odbor OSČ

Salesiáni z Lobez pomáhají mladým najít zaměstnání
V Salesiánském středisku mládeže – domu 

dětí a mládeže Plzeň v Lobzích realizují projekt 
VSTUP DO SVĚTA PRÁCE BEZ OBAV. 

Hlavní cíl našeho projektu je dopomoci mla-
dým ke studiu na vhodné střední škole nebo 
v učebním oboru, systematické přípravě na bu-
doucí povolání a nalezení zaměstnání nebo ale-
spoň „startovací“ brigády. 

Projekt je zaměřen na pomoc a podporu dva-
ceti dětí a mladých lidí ve věku 11 až 26 let ze 
sociálně slabého prostředí. 

Projekt chce pomoci zejména dětem a mladým, 
kteří nejsou při volbě povolání a přípravě na něj 
dostatečně podporováni rodiči, ať už při studiu, 
při volbě povolání nebo hledání zaměstnání. 
Jedná se převážně o mladé z vyloučených so-
ciálních skupin, z neúplných rodin nebo rodin, 

kdy není jeden z rodičů vlastní a z rodin s nízkou 
sociální a ekonomickou stabilitou. Dále se jedná 
o mladé, kteří snadno podléhají negativním vli-
vům “party“, jsou vhodnými oběťmi šikany nebo 
se sami na ní podílejí.

Projekt má 3 hlavní části:
Doučování
Zodpovědnější přístup k povinnostem žáka, 

studenta. Získání studijních návyků. Doplnění 
zanedbaného studia

Letní placená brigáda
Seznámení se se světem práce formou placené 

brigády. Osvojení si pracovních návyků a povin-
ností. Získání zkušenosti, že pracovat se „vyplatí“.

Pomoc při hledání zaměstnání
Zodpovědnější a uvědomělejší volba zaměst-

nání a povolání. Poznání vlastních schopností 
a nadání. Získání schopnosti jednat se zaměst-
navateli, úřadem práce a dalšími institucemi, 
včetně vytváření a vyplňování potřebných do-
kumentů a formulářů. Nalezení zaměstnání, kde 
by pracovníci střediska přivítali spolupráci pod-
nikatelů a firem.

Projekt je pilotním programem a sledujeme jím, 
aby se mladým ve spontánním prostředí Sale-
siánského střediska mládeže dostávalo v jimi 
oblíbeném prostoru nabídek, které je připraví 
na dospělý občanský život. 

Realizaci projektu již podpořila Nadace O2 
a o podporu byla požádána i Komise pro sociální 
věci Rady města Plzně.

Karel Ženíšek

Ve středu 20. 4. 2011 proběhla v areálu 
SDH Doubravka ukázka práce dobrovolných 
hasičů pro žáky 1.stupně 22. ZŠ. Hasiči před-
vedli dětem svoji výstroj a výzbroj, druhy 
hašení ohně a na závěr si děti mohly prohléd-
nout všechnu techniku. Také si děti vyzkou-
šely jednu z disciplín mladých hasičů.

     Štěpánka Kanická,  odbor OSČ

Den s dobrovolnými hasiči
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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 zákaz-
níkům nabízíme kompletní služby pod jednou 
střechou. V rámci rozsáhlé investice byly roz-
šířeny prostory pro provádění technických 
kontrol. Proto je dnes možné odbavovat ma-

jitele nákladních vozidel souběžně na  dvou 
linkách. Stejný počet linek je k dispozici i pro 
provádění kontrol osobních vozidel. Součas-

ně byla provedena výstavba speciální haly pro 
měření emisí, ve které je možno obsluhovat až 
pět vozidel najednou.“ říká pan Suchý. „Sa-
mozřejmě nemohu zapomenout na naše spe-
cializované 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 zá-
kazníkům nabídnout nejen technické prohlíd-

ky všech vozidel, evidenční prohlídky, prohlíd-
ky při individuálních dovozech automobilů ze 
zahraničí či jejich přestavbách, ale i kompletní 

škálu prací související s kontrolou LPG a CNG 
systémů, které u konkurence nenajdete.   

Pro klienty, kteří se s ohledem na rozšíře-
né a moderně vybavené prostory Plzeňské 
STK nemusejí objednávat předem, je při-
pravena 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 Plzeň-
ská STK vyšla vstříc svým zákazníkům, je 
v  případě nesplnění některých předepsa-
ných 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 pracovní-
ků, který zaručuje nejen vysokou kvalitu slu-
žeb, 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 stani-
cí Shell. Další informace zájemci můžou najít 
na webových stránkách www.stk-plzen.cz. 
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Speciální vzdělávací projekt na 6. mateřské
škole v Republikánské ulici

Provoz mateřských škol
o prázdninách v MO Plzeň 4

V roce 2010 byly Statutárním městem Plzeň, 
Městským obvodem Plzeň 4 uvolněny finanční 
prostředky z úspěšně schválené žádosti v Regio-
nálním operačním programu NUTS II Jihozápad, 
v oblasti podpory 2.5. - Rozvoj infrastruktury 
pro sociální integraci. Součástí projektu s ná-
zvem „Modernizace 6. mateřské školy v návaz-
nosti na její environmentální zaměření“ probíhá 
na mateřské škole vzdělávací projekt „V souladu 
s přírodou – Indiánská vesnice“. 

Cílem tohoto projektu je, aby si děti vytvá-
řely šetrné vztahy k přírodě, učily se chápat 
její zákonitosti i důležitost významu životního 
prostředí. Učily se správně chovat v přírodě 
a jednat tak, aby byly ohleduplné k ní a pozorné 

v ní. Vytvářely si základy k rozvoji schopností 
a dovedností podporujících sebevědomí, důvě-
ru ve vlastní schopnosti, otevřené prožívání, 
porozumění životu, snášenlivost a toleranci 
a také přijetí hluboce lidských hodnot směřují-
cích k úctě k druhému člověku, k chápání ceny 
lidského života. Aby si uměly vážit své práce 
a také práce druhých, učily se žít mezi ostatní-
mi, spolu s nimi komunikovat, nacházet mezi 
nimi kamarády pro život, hru, učení, být sná-
šenlivé a tolerantní k odlišnostem druhých. 

Naším blízkým partnerem při vzdělávání dětí 
je 28. základní škola v Rodinné ulici. Společně 
realizujeme zajímavé aktivity, které obohacují 
naše „předškoláčky“ o nové vědomosti a děti 
základní školy o nové zkušenosti. Při vzájem-
ných návštěvách prožijeme spoustu legrace. 
Starší děti pro nás připravují programy s eko-
logickým zaměřením, a tak jsme se společně 

vypravili např. na „Indiánskou stezku“ a vydali 
se vstříc dobrodružství.

Dalším dlouholetým partnerem je plzeňská 
zoologická a botanická zahrada. Rodiče našich 
dětí jsou sponzory nosála červeného, a tak mů-
žeme při našich pravidelných návštěvách ZOO 
podpořit tento chov „dobrůtkami“ (doneseným 
ovocem, zeleninou, nasušeným pečivem....), ale 
i malou finanční podporou od rodičů. Pracov-
níci ZOO pro nás realizují vzdělávací progra-
my, pomáhají v oblasti poradenské při chovu 
drobných zvířat v interiéru mateřské školy 
(užovka královská, gekončíci noční, akvarijní 
rybky…). Pravidelně nás navštěvuje mluvčí zo-
ologické zahrady se živými zvířátky a vyprá-
věním. Beseda o zvířatech Severní Ameriky 
- místa života Indiánů, byla pro děti nezapome-
nutelným zážitkem.

Vyvrcholením našeho dlouhodobého projektu 
ve školním roce 2009/2010 byla návštěva wester-
nového městečka v Dnešicích a červnové odpoled-
ne na naší školní zahradě strávené společně s rodi-
či dětí. Program tohoto odpoledne se nesl v duchu 
indiánských tradic, zvyků, způsobu života indiánů 
a jejich neodmyslitelného sepětí s přírodou. Zažili 
jsme neopakovatelný zážitek prostřednictvím her, 
setkání a také tanců, do nichž se postupně zapojo-
vali i všichni přítomní (např. tzv. „kruhový tanec“ 
byl symbolem přátelství a souznění).

Náš dlouhodobý vzdělávací projekt pokračuje 
i v letošním školním roce společně s našimi partne-
ry a stal se příjemným obohacením našeho života.

Zpracovala: Zdeňka Vaňková

28. základní škola Plzeň - akce Jarní stezka
Ve středu 30. března  pozvali naši prvňáčci děti 

ze 6. MŠ, aby je provedli jarní stezkou připrave-
nou na zahradě školy. Děti společně plnily různé 
úkoly s jarní tematikou. Poznávaly květiny, ptáč-
ky, zvířátka a zkoušely svoji zručnost a obratnost. 
Za odměnu si odnesly velikonoční obrázky.

Zpracovaly: Mgr. Petra Častorálová

                    Mgr. Daniela Trojovská      

V období letních prázdnin bude v MO P4 
prázdninový provoz mateřských škol zajišťován 
pouze v měsíci červenci, kdy bude otevřena 57. 
mateřská škola, ul. Nad Dalmatinkou č. 1 v Plz-
ni - Lobzích, která byla určena jako sběrná ma-
teřská škola pro první měsíc hlavních školních 
prázdnin v roce 2011. Z hlediska dostupnosti je 
na velmi dobrém místě, je možné využít MHD – 
trolejbusy č. 15 (konečná stanice - Pod Vrchem) 

a autobus č. 30 (Dlouhá ulice – U Astry). 
V měsíci srpnu budou uzavřeny všechny mateř-

ské školy v obvodě. Rodiče, kteří potřebují umís-
tit dítě během měsíce srpna, budou včas infor-
mováni o sběrných mateřských školách v jiných 
obvodech, nebo i o jiných zařízeních, které tuto 
službu během prázdnin poskytují (např. Dětský 
stacionář při Nemocnici u Sv. Jiří s.r.o.).

Přejeme krásné prázdniny.
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Festival Hudební rej se těší na milovníky dobré muziky
Hudební vydavatelství AVIK, agentura bpress 

s podporou MO Plzeň 4 pořádají opět po roce 
pro všechny milovníky dobré muziky festival 
HUDEBNÍ REJ 2011. Letošní IV. ročník se 
uskuteční v sobotu 18. června od 14-ti hodin 
na louce u sv. Jiří v Plzni Doubravce.

Tento multižánrový festival nabídne celou 
řadu kapel nejenom z Čech, ale také ze soused-
ního Německa. Na festivalu tak budou slyšet 
nejrůznější hudební styly. Pořadatelé se také 
letos snaží představit nekomerční hudební for-
mace hrající na velmi dobré úrovni. Zároveň se 
úspěšně daří zachovat přeshraniční charakter 
této akce, který napomůže prohloubit vztahy 
mezi Plzní a partnerskými městy. 

Také letos bude festival podporovat myšlenku 

třídění odpadů a nejenom, že budou v areálu roz-
místěny nádoby na tříděný odpad, letos poprvé 
budou součástí akce také EKOHRY. Zejména 
děti a rodiny s dětmi si tak budou moci vyzkoušet 
nejrůznější soutěže a hry s touto tématikou o za-
jímavé ceny. 

Na festivalu HUDEBNÍ REJ 2011 vystoupí 
celkem 9 skupin :
• Na rozcestí
• 4 Fun /Regensburg/
• Ape Town
• Fullhouse Blues Gang /Regensburg/
• Michal Šindelář trio
• HiFi
• Slepá kolej

• Naďa Urbánková s Bokomarou
• Radim Hladík+Blue Effect Unplugged 

Během festivalu bude pokřtěno nové CD z pro-
dukce vydavatelství AVIK „Šumná Plzeň“, je-
hož obsahem je výběr 12 skladeb z oblasti folku . 
Skladby byly vytvořeny během minulých dvaceti 
let a jejich společným tématem je město Plzeň.

Vstup na festival je díky našim partnerům opět 
ZDARMA.

Více informací o festivalu najdete
na www.hudebnirej.cz.

Ve středu 20. 4. jsme společně s dalšími 
žáky 22. základní školy v Plzni  navštívili 
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravce. Na-
vštívili jsme je přímo v jejich hasičské zbroj-
nici, kde mají umístěnu hasičskou techniku. 
Jedná se o auta, čerpadla, hadice a další ha-
sičské vybavení. Vše měli hasiči připravené, 
abychom si to mohli prohlédnout.

Jeden z hasičů nám ukázal a vysvětlil, co 
všechno a proč musí mít hasič v akci u sebe. 
Viděli jsme, jak probíhá hašení požáru. 
Na vybraném místě hasiči rozdělali oheň 
a ukazovali nám, jakými způsoby se dá oheň 
uhasit. Viděli jsme, jak byl oheň uhašen pě-
novým i vodním ručním přístrojem a hadicí 
napojenou přímo do hasičského auta.

Mohli jsme vylézt na jedno z hasičských aut 
a prohlédnout si čerpadlo. Sami jsme mohli 
vyzkoušet, jak je těžké trefit se do malého ot-
voru vodou z hadice.

Chtěli bychom hasičům poděkovat za to, že 
se nám celé dopoledne věnovali, i za to, jak 
bojují s nebezpečným nepřítelem – ohněm.

     Kateřina Martanová

Poděkování
hasičům

Žijete v Plzni v Doubravce a jsou věci, které Vás zde trápí? Máte připomínky či nějaké reálné nápady, jak udělat okolí Vašeho bydliště ještě příjem-
nějším 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 doubravec-
ké radnice nebo pošlete dopis na adresu: Doubravecké listy, ÚMO 4, Mohylová 55, Plzeň, 312 00. 

Napište nám, co Vás trápí, těší nebo zajímá

Po školním kole a vítězství v hlasování o nejlep-
ší plakát pokračovalo snažení našich žáků v celo-
státním projektu nazvaném MIŠí děti říkají STOP 
kyberšikaně. Projekt uspořádalo pro základní školy 
sdružení AISIS. Celostátní finále proběhlo 5. dubna 
2011 v Praze a zúčastnilo se ho 14 základních škol. 
Soutěžní týmy měly za úkol vytvořit plakát, audio- 
a videospot. Součástí soutěže byla také prezentace 
mediálních kampaní jednotlivých týmů.

Ve velké konkurenci škol z celé ČR vybojovali 
Jan Turč, Eliška Tomášková, Natálie Ťoupalová 
a Miroslav Lízal, členové soutěžního týmu, 1. 
místo a získali také zvláštní cenu zaměstnanců 
AISIS za nejlepší plakát. Tým žáků použil jako 
rámec kampaně pohádku O Červené karkulce 
a zacílil ji na žáky základních škol. Při tvorbě 
pohádkového videospotu byla využita technika 
stínového divadla. Tvorba kampaně přinesla je-
jím autorům mnoho cenných zkušeností – naučili 
se, jak funguje stínové divadlo, jak se tvoří audio- 
a videospot, seznámili se s grafickými progra-

Zleva – Eliška Tomášková, Růžena Písková (pedagog), 

Natálie Ťoupalová, Miroslav Lízal, Jana Tomanová (pe-

dagog), Jan Turč

my pro úpravu fotografií, zjistili nové poznatky 
o samotné kyberšikaně. Svoji mediální kampaň 
využili také ve škole pro své spolužáky.

Jana Tomanová a Růžena Písková,

vedoucí soutěžního týmu

Doubravečtí žáci z 28. ZŠ v Plzni
zvítězili v celostátní soutěži

mediálních kampaní proti kyberšikaně


