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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,

máte ve svých rukách zbrusu nové číslo Doubravec-
kých listů. Už na první pohled je patrné, že má nový 
kabát. Do Vašich domovů se dostává zcela nový novi-
nový formát, který by však měl být jiný nejen z pohle-
du grafického, ale i obsahově. Měl by být zajímavější, 
poutavější a měl by zobrazovat skutečné dění v našem 
městském obvodě. Naším cílem je, aby se z „oznamo-
vatele akcí“ staly skutečné Vaše doubravecké noviny, 
které si s chutí a rádi přečtete. Naší snahou je umož-

nit vám snazší orientaci, proto se můžete v příštích číslech těšit na nové rubriky, 
které vás určitě osloví, své místo má v novinách křížovka, nezapomeneme na ob-
líbené recepty a připravujeme pro Vás i několik soutěží o hezké ceny.  A věřte, že 
to nebudou zdaleka všechny změny, které v souvislosti s novou podobou Doubra-
veckých listů chystáme. Je naší snahou rozšířit i diskusi úředníků s Vámi, občany 
našeho obvodu. Budeme rádi, když nás prostřednictvím novin třeba upozorníte  
na nějaké výjimečné události, zajímavosti, ale třeba pomocí otázek budete kontak-
tovat pracovníky úřadu. Je dobré vědět, o čem přemýšlíte, co Vás trápí, abychom 
Vám mohli pomoci. Věříme, že  profesionalizace tvůrců Doubraveckých listů povede  
i k ekonomické úspoře. Nicméně bych chtěl poděkovat těm, kteří se jak v současnos-
ti, tak v minulosti na tvorbě a vydávání  Doubraveckých listů podíleli.

Bc. Michal Chalupný   

Stalo se krásnou tradicí, že mnozí naši spo-
luobčané prožijí vstup do adventu spolu 
a setkají se v čase adventní neděle při roz-
svícení vánočního stromu před městským 
úřadem. I letos si přišli obyvatelé Doubravky 
poslechnout koledy v podání dětí ze Základ-
ní umělecké školy v Plzni-Lobzích. Starosta 
městského obvodu Michal Chalupný, který 
slavnostně rozsvítil vánoční strom před 
budovou úřadu, popřál všem lidem dobré 
vůle krásné vánoční svátky, hodně zdraví  
a lásky. Byl to pro všechny příjemný, společ-
ně prožitý večer s vůní horkého čaje, grogu  
a svařáku.

Foto Eva Hajšmanová

Rozsvícení vánočního stromku



prosinec 2011

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

Jednou z dominant doubraveckého 
obvodu je bezesporu Lobezský park. 
Podle dochovaných materiálů byl  
v roce 1935 předán do užívání veřejnos-
ti. Býval a je častým cílem odpoledních 
vycházek obyvatel okolní čtvrti. Nej-
vyšší skálu využívali plzeňští horolezci 
jako cvičný terén. V roce 1990 prošel 
park rozsáhlou rekonstrukcí. Obnove-
ný park je významným krajinným prv-
kem. O jeho současné a budoucí po-
době jsme hovořili s vedoucím odboru 
životního prostředí ÚMO Plzeň 4 Jiřím 
Poubou.   

Trápí pracovníky úřadu současná po-
doba Lobezského parku?
Ano, trápí. V minulosti jsme prová-

děli základní údržbu tohoto parku  
a ve velké míře jsme se setkávali  
s vandalismem, nové lavičky někdo 
ukradl, odpadkový koš hodil do jezír-
ka, nově vysazené stromečky zlámal  
v půli.

Před časem měli občané obvodu 
možnost vyjádřit se k jeho součas-
nému stavu. Jaké byly nejčastější 
připomínky?
Nejčastější připomínky občanů 

jsou na dodání většího počtu laviček  
a odpadkových košů a také na intenziv-
nější údržbu zeleně (vyřezání náletových 
křovin, častější čištění cestiček, častější 
prořezávky stromů). 

Kdy naposledy byl park upravován?
Průběžná údržba byla prováděna během 
celého letošního roku.

Jaký bude postup na jeho případné 
úpravě, čím začnete?
Chtěli bychom začít úpravou zeleně, 
vyřezáním náletových dřevin, prořezá-
ním stromů tak, aby park byl prosvět-
lenější, a vyčištěním cestiček. Tady 
bude záležet na tom, kolik budeme mít 
finančních prostředků. 

Jak vysokou finanční částku může ob-
vod na jeho úpravu vyčlenit?
To je otázka spíše pro zastupitele MO Pl-
zeň 4. Nicméně odbor životního prostředí  
odhaduje náklady na zhruba jeden a půl 
milionu korun.     (red)

Na ekologickou vycházku s jezevcem 
Jonášem pod názvem „S jezevcem 
Jonášem zamykáme les“ budou děti  
z 33. MŠ Plzni-Újezdě dlouho vzpo-
mínat.  Vypravily se do lesa Pytel čistit 
les, popřát zvířátkům a stromům klidný 
zimní spánek. Cílem vycházky bylo se-
známit děti s významem lesa pro zdraví 
člověka a informovat o ochraně životní-
ho prostředí. Putování začaly děti v lese 
nad Červeným Hrádkem, kde hledaly 
odpadky. Nadšeně  je ukazovaly  a uči-
telky je  vkládaly do speciální tašky je-
zevce Jonáše.  

I přes veškerou snahu našeho úřadu zajistit 
čistotu na chodnících a veřejných prostran-
stvích se stále nedaří odstranit všechny psí 
exkrementy po neukázněných průvodcích 
psů. Vzhledem k přibývajícímu množství 
výkalů psích „ miláčků“ na chodnících  
a zelených plochách žádáme občany, aby 
pro zachování čistoty našeho obvodu uklí-
zeli po svých psech jejich exkrementy, tak 
jak k tomu vybízí i Vyhláška města Plz-
ně. K udržení čistoty slouží 38 kusů košů  
na psí exkrementy. Tyto koše jsou opat-
řeny sáčky s lopatkou. Sáčky se doplňují 
3krát týdně v pondělí, středu a v pátek, 
a to v počtu 25 sáčků na jedno doplnění. 
Bohužel koše nelze rozmístit plošně po ce-
lém obvodu, ale vzhledem k tomu, že psí 
exkrementy nejsou nebezpečný odpad, je 
možno je odložit i do normálních odpad-
kových košů, kterých je v našem obvodě 
dostatek. Určitě nikomu z nás není příjem-
né přinést si domů tyto exkrementy našláp-
nuté na botách či kolech kočárků. Sluší se 

ale poděkovat všem, kteří se chovají zod-
povědně k ostatním svým spoluobčanům.

M.Čermáková Kunešová
referentka odboru životního prostředí

Lobezský park dostane novou podobu

Psí výkaly na chodnících a travnatých plochách S jezevcem zamkli les  
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CO TĚ TRÁPÍ, DOUBRAVKO?

Místostarosta David Zrostlík diskutuje 
s obyvatelkou Doubravky

Na snímku starosta Michal Chalupný (vlevo)

Na fotografii učitelky Pavla Brejchová a Erika 
Mádrová s dětmi

Starosta Michal Chalupný s občany Doubravky

Foto: Vladimír Čermák

Kam s nimi!
Občané Plzně-Doubravky mohou 
vánoční stromky odložit ke kontejne-
rovým stáním na komunální odpad 
(popelnicím), odkud je budou úklidové 
firmy pravidelně každé pondělí (počí-
naje prvním pondělím v lednu,) odvá-
žet. Svoz proběhne 6x a skončí začát-
kem února 2012.           (pou)
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Rok 2011 se 
pomalu blíží ke 
svému konci. Pro 
pracovníky úřadu 
to ale určitě není 
doba přípravy  
na vánoční idylu. 
Potvrdil to sta-
rosta městského 
obvodu Plzeň 4  

Michal Chalupný, kterému jsme položili 
několik otázek.
Pane starosto, s končícím rokem urči-
tě nevíte kde vám, lidově řečeno, hlava 
stojí. Je to tak?
To máte bohužel pravdu, vyhodnocujeme 
letošní rok a připravujeme se na ten příští. 
Musím říci, že informace, které se k nám 
dostávají, mluví bohužel velmi neradost-
ně. Stát nám prostřednictvím magistrátu 
města pošle méně finančních prostřed-
ků než letos.  A ani letos to není žádná 
sláva. Na rozdíl od státu my musíme mít 
vyrovnaný rozpočet a nějaký deficit ne-
přichází v úvahu. Na druhou stranu tupé 
škrty je ta poslední cesta, kterou bychom 
se chtěli dát. Obec je jako auto. Jestliže 
chcete, aby vám sloužilo, je nutné do něj 
nalít pohonné hmoty, když je jich méně  
a budete řídit jako doposud, odveze vás 
na kratší vzdálenost. Možnosti, jak tomu 
alespoň částečně zamezit, je, že změníte 
styl řízení. 

Z toho lze usuzovat, že chystáte nějaké 
změny. O jaké půjde?
Chystáme řadu změn. Neděláme je proto, 
abychom zlomyslně někomu komplikovali 
život, ale abychom za peníze, které ob-
držíme z městského rozpočtu  pro naše 
občany, zajistili co největší objem slu-
žeb. Možná se v budoucím roce občané 
dozvědí, že úřad nějaké společenské or-
ganizaci  nedal  peníze na činnost jako 
roky předtím, možná si občané všimnou, 
že sekání trávy nebude pětkrát do roka, 
ale možná jen čtyřikrát. Ale není potřeba 
propadat pesimismu. Zásadou zůstane, 
aby se tyto změny co nejméně negativně 
dotkly občanů.
Můžete tedy občanům slíbit i něco pří-
jemného?
Určitě ano. Mohu slíbit, že i když bude 
peněz méně, tak to neznamená, že se 
v příštím roce nebudou opravovat komuni-
kace, nebude se uklízet nebo se nebudou 
připravovat nebo realizovat nové stavby. 
A ani to neznamená, že se nějak zásad-
ně omezí rozsah služeb našeho úřadu pro 
občany. Také budeme hledat nové cesty 
jak získávat prostředky z dotací a budeme 
jednat s magistrátem, jak co nejúčelněji 
využít společné prostředky ve prospěch 
obvodu. Jsem opatrný optimista a z po-
znatků, které v současnosti získáváme, 
jsem  přesvědčený, že v řadě oblastí změ-
ny povedou nejen k zachování dnešního 

standardu, ale i k jeho zásadnímu zlep-
šení. I v této složité situaci připravujeme 
řadu projektů, se kterými občany brzy se-
známíme, a jsem přesvědčený, že pro ně 
budou velmi příjemným překvapením. 
A neprozradíte nám alespoň něco,  
na co se mohou občané těšit?
Řečeno frází známého českého filmu „my 
nesmíme ani naznačovat…“ Ale možná 
jen malé odtažení opony. Snad občany 
potěší, že projekt, který by měl za ev-
ropské dotační peníze vytvořit na louce 
pod Lobezským parkem rekreační zónu 
včetně přírodního koupaliště, se přesu-
nul do stadia zpracování dokumentace 
k čerpání evropských peněz. To zname-
ná, že když nám bude přát štěstí a hlav-
ně úředníci rozhodující o přidělení dotací, 
tak se v roce 2013 dočkáme realizace.  
A z  projektů na území obvodů, které ne-
jsou financované z našeho rozpočtu, je 
například díky úsilí Plzeňského kraje ko-
nečně přislíbena rekonstrukce Jateční tří-
dy včetně nového mostu.

V souvislosti s končícím rokem 2011 
bych chtěl všem našim občanům po-
přát hodně klidu a pohody a krásné vá-
noční svátky. V tom příštím roce 2012 
bych vám, občanům našeho obvodu, 
chtěl popřát hlavně hodně zdraví, štěstí  
a také hodně lásky.    

(red)

Plzeňský měst-
ský obvod Doub-
ravka je místem 
kde se dobře 
žije.  O zámě-
rech doubravec-
ké radnice jsme 
hovořili s mís-
tostarostou ÚMO 
Plzeň 4 Zdeňkem 
Mádrem.

   Jaký byl ten letošní končící rok pro 
Vás z hlediska pracovního ale i osob-
ního?
Kdybych měl zhodnotit, co se mi v letoš-
ním roce povedlo, tak po pracovní stránce 
to bylo asi dokončení rozsáhlé rekonstruk-
ce 6. Mateřské školy v Republikánské 
ulici, na kterou se nám podařilo sehnat 
dotaci přes 10 milionů korun z Regionální 
operačního programu. A po osobní strán-
ce? Jsem ve věku kdy jsem rád, že se mi 
nezhoršilo zdraví.

Určitě znáte ale ´neduhy´ svého obvo-
du. V čem je největší problém?
Rozhodně nejvíc nás trápí znečištění  
z automobilové dopravy a nedostatek 
parkovacích míst, zejména v sídlištích ze 
šedesátých let, kdy se urbanisticky vůbec 
nepočítalo s takovým nárůstem osobních 
aut, jakého jsme dnes svědky. Nicméně, 
co se týče výhledu do budoucna,  v tom 
jsem vždycky optimista, i když  s ohledem 
na snížené příjmy do našeho rozpoč-
tu, jsme museli při sestavování rozpočtu  
na příští rok přistoupit k mnoha úsporným 
opatřením. Nechceme ale rozhodně šetřit 
na péči o čistotu obvodu a údržbu zeleně 
a věřím, že se nám podaří najít i finanční 
prostředky na řadu investic, které v tomto 
směru plánujeme.
Vánoce jsou doslova za dveřmi. Čím 
jsou pro Vás osobně?
Jsou to pro mne nejkrásnější svátky roku 
a rád si je užívám. Dávám si ale veliký po-
zor na to, abychom je s rodinou nestrá-

vili uklízením a nakupováním dárků. Vše 
musí být vždy připraveno tak, aby Štědrý 
večer byl už bez práce a shonu. Celý den 
držíme půst, k obědu máme hrachovou 
polévku, čočku a  na stole nechybí staro-
český kuba s houbami. Při štědrovečerní 
večeří máme jeden rodinný zvyk, který dě-
díme z generace na generaci. Pod stolem 
musí být položena na podlaze žehlička 
jako symbol domova, abychom se u toho 
stolu příští rok zase všichni sešli…

Při příležitosti konce roku 2011 bych 
rád poděkoval všem, kteří se mnou 
spolupracovali na rozvoji Doubravky, 
za jejich práci ve prospěch nás všech, 
kteří  zde žijeme. Čtenářům Doubravec-
kých listů v novém kabátě bych chtěl 
popřát hezké čtení. Všem obyvatelům 
Doubravky přeji krásné prožití vánoč-
ních svátků a jim i jejich rodinám přeji 
hodně zdraví, štěstí a osobních i pra-
covních úspěchů v roce 2012. 

Chystáme řadu změn, říká starosta Michal Chalupný
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Jsem optimista, tvrdí místostarosta Zdeněk Mádr
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V září letošního roku byl slavnostně zahá-
jen provoz nově zrekonstruované budovy 
a zahrady 6. mateřské školy v Republi-
kánské ulici v Plzni. V průběhu dvou let 
se tu uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce 
elektřiny, topení, podlah, dětských hy-
gienických zařízení, interiér budovy byl 
vybaven novým nábytkem, bylo vybudo-
váno nové oplocení objektu, instalovány 
nové dětské prvky atd.  Realizace projektu  
s názvem „Modernizace 6. mateřské školy 

Plzeň v návaznosti na její EVVO zamě-
ření“ (reg. č. CZ.1.14/2.5.00/05.01615) 
proběhla díky dotaci v rámci projektu EU 
ROP II NUTS Jihozápad, v oblasti podpo-
ry 2.5. - Rozvoj infrastruktury pro sociální 
integraci. 

V asijském pavilonu plzeňské zoo pečují 
o novorozené mládě jelena timorského. 
Malá samička – laňka přišla na svět letos  
v říjnu. V Evropě jej nyní chová sedm 
zoologických zahrad. Zoo Plzeň ho cho-
vá jako jediná v ČR, v roce 2002 od-
chovala prvního koloucha, druhé mlá-
dě potom až v roce 2010, třetí letos.  
 Na snímku jelen timorský, matka s mlá-
dětem.   

Foto Jaroslav Vogeltanz

Vedení  čtvrtého městského obvodu  
v Plzni-Doubravce pořádá ve čtvrtek  
12. ledna 2012 v 18 hodin v hasičské zbroj-
nici v Červeném Hrádku  VEŘEJNÉ SLY-

ŠENÍ. Tentokrát na téma revitalizace požár-
ní nádrže. Občané jsou srdečně zváni, aby 
se vyjádřili. Na jejich dotazy bude odpovídat 
příslušný zástupce úřadu.                  (red) 

Výpisy z katastru 
Úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťu-
je pro obyvatele službu ověřených výpisů 
z katastru nemovitostí. Výpisy je možné 
vytvořit z celého území České republiky. 
Nutností je mít s sebou údaje nemovitosti, 
pro které chcete výpis vytvořit, tzn. název 
katastru, kde se nemovitost nachází, par-
celní číslo nebo číslo popisné, případně 
číslo listu vlastnictví nebo starý výpis z ka-
tastru nemovitostí. Výpisy se platí hotově 
nebo platební kartou v pokladně úřadu  
a jsou vydávány na počkání. Výpis z ka-
tastru nemovitostí vám vyhotoví kancelář  
č. 21., 1. patro, Mohylová 55, (tel. 378 036 
642 nebo 378 036 643).

Informace o vydávání nových 
typů občanských průkazů

V souvislosti s novelou zákona č. 328/1999 
Sb., o občanských průkazech dojde  
od 1. 1. 2012 k vydávání elektronických 
občanských průkazů. Budou vydávány  
3 typy občanských průkazů:
a) občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji a s kontaktním elektronickým čipem
b) občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji
c) občanský průkaz bez strojově čitelných 
údajů.
O vydání občanského průkazu se strojo-
vě čitelnými údaji může občan požádat  
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností. O vydání občanského 
průkazu bez strojově čitelných údajů lze 
požádat pouze u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, kde je občan 
přihlášen k trvalému pobytu, nutno doložit  
2 fotografie. V Plzni se občanské průkazy 
vydávají stále na stejném místě – Magis-
trát města Plzně, Odbor správních činnos-
tí, oddělení občanských průkazů a cestov-
ních dokladů, náměstí Republiky 16, Plzeň, 
tel.: 378 032 450, 378 032 451-56, úřední 
hodiny: pondělí a středa: 08.00 – 18.00 ho-
din, úterý a čtvrtek:  08.00 - 12.00 hodin.
Další informace naleznete na www.plzen.
eu.        Odbor OSČ

Šestá mateřinka dostala nový kabát

Mládě jelena timorského v Zoo Plzeň
ZPRÁVY Z RADNICEZADNÍMI VRÁTKY DO ZOO

* Nepřehlédněte! - Nepřehlédněte! *

Západočeské konzumní družstvo Plzeň – 
„Svátek má Doubravka“ 
Salesiánské středisko mládeže – „Ceny 
na společenský večer“
Baráčníci   „Vítání jara – vynášení smrtky“ 
Gymnázium L. Pika – „Výměna němec-
kých studentů“ 
Soubor Jiskra 58 – „Masopust v Doubrav-
ce“ 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
– „Vystoupení dětí z 50. MŠ“ 
Centrum sportu při 22. ZŠ  „Krajská sou-
těž v pohybových skladbách“ 
Knihovna Doubravka „Noc s Anderse-
nem“ 
Letecký historický klub – „Setkání hostů 
pietního aktu na ÚMO 4 
Kapela Oty Hellera „Májový koncert 
v Doubravce“ 
Junák – svaz skautů a skautek ČR „Me-
moriál letců“ 
Stacionář Jitřenka  „Sazka Aréna Praha – 

Chceme žít s Vámi“ 
Městská policie Plzeň „Bezpečnost seni-
orů – beseda na ÚMO 4 
Domov pro seniory sv. Jiří „Stavění máj-
ky“  
Český červený kříž – „Předání plaket dár-
cům krve“ 
50. mateřská škola, Družby 4 – „Vyřazení 
žáků z MŠ – předání knih“ 
Svaz postižených civilizačními chorobami 
– „Příspěvek na zájezd členů z Doubrav-
ky“ 
Nemocnice sv. Jiří „Den dětí“ 
TJ Sokol Letná „Den dětí“ 
Domov pro seniory sv. Jiří „8. výročí ote-
vření domova“ 
 
r. 2011 – akce nad 5 000 Kč /1 akce 
Stacionář Jitřenka „Přehlídka lidí s posti-
žením – Tachov“ 
(služby, doprava  5 322 Kč) 
      

Akce, které podpořilo ÚMO Plzeň 4 do 5 000 Kč

Na snímku zleva střihají pásku místostarosta  
Zdeněk Mádr, ředitelka MŠ Zdeňka Vaňková 

a starosta Michal Chalupný
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Jsou spolu sedmdesát let a mají se stále 
rádi. Paní Heleně bylo devatenáct a jejímu 
manželu Robertovi dvaadvacet, když se  
v roce 1941 vzali. V pátek 11. listopadu 
si manželé Jungmanovi z Plzně svůj man-
želský slib zopakovali v obřadní síni doub-
ravecké radnice.
„To víte, že u nás občas byla bouřka  
a sluníčko nesvítilo, ale vždycky jsme se 
domluvili. Vychovali jsme dvě děti, syna   
a dceru a peněz jsme neměli nikdy na-

zbyt. Všechno jsme ale přestáli v klidu. 
Chce to toleranci a úctu jednoho k druhé-
mu,”  prozradila paní Helena. Seznámili se  
na dráze, kde její manžel  pracoval v že-
lezničním výzkumu. On byl z Plzně, man-
želka od Klatov a oba pak zakotvili v Plz-
ni. ´Platinoví´ manželé Jungmannovi jsou 
dodnes soběstační. „Všechno zvládáme 
zatím sami,“ přiznávají. „Jsou na sebe 
zvyklí, vypomůžou si vzájemně. Staros-
ta městského obvodu v Plzni-Doubravce 

Michal Chalupný 
měl z ´platinových´ 
manželů velkou 
radost. „V době, 
kdy se každé dru-
hé manželství 
rozvádí, vy jste 
zářným příkladem 
manželské lásky 
a věrnosti,“ řekl  
a prozradil, že  

manžele, kteří spolu vydrželi sedm desí-
tek let, oddává poprvé. „Vlastně je to má 
premiéra, protože platinovou svatbu jsme 
tu ještě neměli,” dodal starosta Chalupný 
s tím, že recept na šťastné manželství se 
ale nedozvěděl. „Patří jim můj  hluboký 
obdiv. Máme se od nich určitě co učit,“ do-
dal starosta. 

Helena a Robert Jungmannovi oslavili platinovou 
svatbu. Manželi jsou 70 let. Na snímku starosta Mi-
chal Chalupný (vlevo) a místostarosta Zdeněk Mádr 
(vpravo).

Školní družina 28. ZŠ, Rodinná 39, ote-
vřela v říjnu 2011 pro maminky a děti klub  
„Kamarádi“.  Cílem setkávání je aktivně 
a smysluplně strávit svůj  volný čas v ko-
lektivu jiných dětí a maminek, popovídat si, 
předat si nové poznatky, zdravé recepty, 
je zde i tvořivá dílna, cvičení s básnička-
mi a hudbou, besedy, dramatizace pohá-
dek, relaxace, zpívání, připravují se i ro-
dinné akce. Klub se schází každý čtvrtek  
od 9 do 11 hodin. Více informací naleznete 
na webových stránkách školy.

Monika Michálková, vychovatelka

Projdete-li se v Doubravce ulicí Na Dlou-
hých, jistě si všimnete stavebního ruchu 
v areálu 22. ZŠ. Od června 2011 začaly 
rozsáhlé stavební práce. Jedná se o za-
kázku s názvem „Nástavba budov 22. ZŠ“. 
Veškeré práce včetně vybavení všech no-
vých místností budou ukončeny v listopa-
du 2012.             Mgr.  Božena Světlíková  

Tak se jmenuje celoroční hra, kterou 
připravily vychovatelky pro děti ze školní 
družiny 28. základní školy v Lobzích. 
„Během školního roku navštívíme 10 des-
tinací, v nichž je pro děti připravena celá 
řada akcí zaměřených k právě navštíve-
ní zemi. Na některých se budou podílet  
i rodiče. Samozřejmě se děti dozvědí i za-
jímavosti z navštívené lokality,“ prozradila  
vychovatelka Marcela Vladařová, která je 
zároveň 2. pilotem letadla.
Všechny vychovatelky totiž tvoří posádku 
letadla.. Každé dítě má svoji letenku a zá-
roveň si vede svůj palubní deník. Letadlu 
je přizpůsobená velká herna, během letu 
nechybí občerstvení a zajímavý film s aus-
tralskou tematikou, protože první let od-
startoval koncem září k protinožcům.
Do hry se zapojil i tým kuchařek ze školní 
jídelny a pro pasažéry připravují nejen pití 
na palubu, ale také zařazují do jídelníčku 
jedno jídlo z právě navštívené destinace.

Helena Tomanová, vedoucí vychovatelka

Plzeň – Plzeňská 14. ZŠ v Zábělské ulici 
chystá sérii tří sportovních odpolední na-
zvanou Zábava a pohyb pro každého aneb 
sportem proti závislosti a k posílení se-
bedůvěry. Učitelky projekt takto nazvaly 
právě proto, že vědí, jak důležitý je  pro 
zdravý psychosomatický vývoj dítěte aktiv-
ně trávený volný čas. Cílem projektu není 
ovšem jen podpořit zájem žáků o sportová-
ní, ale také touto akcí chceme otevřít školu 
široké rodičovské veřejnosti. V tomto úsilí 
projekt finančně podpořil Magistrát města 
Plzně.
První odpoledne se úspěšně uskutečnilo  
v listopadu. Druhé odpoledne se uskuteční 
v úterý 13. prosince od 16 hodin a bude 
svým obsahem zaměřeno na aktivity žáků 
1. a 2. stupně a jejich rodinných  přísluš-
níků.                                                                      

Mgr. Anna Čečilová, metodička prevence

Platinoví manželé na radnici

Mateřský klub Kamarádi

Budovy 22. ZŠ se začaly 
měnit před očima

Pozvánka na sportovní 
odpoledne

Letadlem kolem světa
ŠKOLA - ZÁKLAD ŽIVOTA

Foto: Eva Hajšmanová
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Jeden tvrdil, že jde vyměnit vypínače, 
druhý zase zkontrolovat zásuvky. Takové 
záminky úspěšně použili podvodníci, aby 
se dostali do bytů plzeňských seniorek. 
Odnesli si peníze, šperky nebo kreditní 
kartu.“Sedmaosmdesátiletá žena z Plzně 
nahlásila policistům, že u ní zazvonil cizí 
muž s tím, že jde do bytu vyměnit vypí-
nače. Žena ho pustila dovnitř a ještě mu 
na jeho žádost předala svůj občanský 
průkaz, aby si z něj mohl opsat údaje,“ 
uvedla policejní mluvčí Martina Koran-
dová. Muž se pak v bytě zdržel asi deset 
minut a naoko kontroloval vypínače, ná-
hle ale řekl, že musí odejít. „Po jeho od-
chodu seniorka zjistila, že přišla o kabelku  
s klíčem od bytu, více než šesti tisíci ko-
runami a několika šperky. Celková škoda 
tak dosáhla devíti tisíc,“ shrnula výsledek 
návštěvy „řemeslníka“ Korandová.Téměř 
ve stejnou dobu a jen lehce pozměně-
nou historkou pak obelstil další ženu jiný 
podvodník v Lábkově ulici. „Zazvonil  
u osmašedesátileté seniorky a tvrdil, že 

musí v jejím bytě vyměnit zásuvky a vypí-
nače. Ta ho proto pustila dovnitř,“ popsala 
téměř stejný průběh jako u první krádeže 
policejní mluvčí, která apeluje na seniory, 
aby nikomu neotvírali, a pokud už otevřou, 
aby nezvanou návštěvu bedlivě sledovali. 
Zatímco žena podle podvodníkových in-
strukcí střídavě zapojovala a odpojovala 
nabíječku u jedné ze zásuvek, on chodil 
po bytě a předstíral, že kontroluje ostatní 
zásuvky. Během toho k sobě schoval ka-
belku, která ležela na kuchyňském stole. 
Byla v ní i kreditní karta. Pak ženě řekl, že 
si musí odejít údaje zapsat a už se nevrá-
til.     (red)

Strážníci Městské policie Plzeň 4 ve spo-
lupráci s ÚMO Plzeň 4 uspořádali pro  se-
niory besedu na  téma: „Jak  si nenechat 
ublížit“. Metodička  prevence kriminality 
Andrea Vlčková  informovala o tom, jaké 
projekty jsou  pro ně připravovány a čím  
se zabývají  strážníci  ve spojitosti se  star-
šími občany. Zároveň  seniorům vysvětli-
la, jak se bezpečně  chovat například při 
nakupování, při přepravě v prostředcích 
MHD, dále pak při  výběru finanční  hoto-
vosti  z bankomatů či při návštěvě  poš-
tovních  úřadů a bankovních  ústavů. Při 
besedě  také  padla  zmínka  o využití tís-
ňové linky  pro seniory, která  je  napoje-
na na operační oddělení  Městské policie 
Plzeň. Součástí  akce  byla  také  ukázka 
profesní sebeobrany, kterou  přišli starším 
občanům  předvést strážníci  Petr Weidl  
a Jan Jurka. Řadu  dalších informací  pak  
senioři  získali  z oblasti dopravy  v silnič-
ním provozu. Kooordinátor organizace 
Besip pro Plzeňský kraj si s nimi přišel po-
povídat o bezpečném  chování  v silničním 
provozu.      (puž)

Nová výmluva zlodějů: seniorům prý zkontrolují 
vypínače a zásuvky

Jak si nenechat ublížit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Legenda:
Vodorovně:
A: výběrové řízení; jméno zpěváka kapely U2; pohodný
B: španělská obec; starořecký pěvec; věštec v japonské svatyni; prvek 
hradebního opevnění
C: 1. díl tajenky; necita
D: angl. „přidat“; váha; střední délka; obdržeti
E: podbradek; angl. „požádat“; listnatý strom; součást udice
F: dětská zbraň; předložka; saň; antický přístav; 
G: nepokoje; řecké písmeno; botanický název ovsa
H: nejvyšší severský bůh; mluvit pravdu; řecký bůh vína
I: člen curlingového družstva; součást silice máty peprné; mořský pták
J: ukazovací zájmeno; knižní žánr; opak podtlaku; tanzanijský kmen
K: povrch tenisového kurtu; urin; skoba; vzácný plyn
L: 3. díl tajenky
M: sportovní klání; domácky Elizej; obyvatel Estonska (zast.); části 
nohou
N: na později; šlechtična
Svisle:
1: indiánská trofej; rakouská řeka
2: sloní zub; zbytečně; Palestina (bibl.)
3: léčky; vyhláška; zákl. číslovka
4: navíc; druh plachetnice; vezmi do ruky
5: malý kůň; potomek; druh účesu
6: lehat si; klystýr; název předposlední hlásky abecedy
7: vinný keř; letní měsíc; slovensky „jmelí“
8: cenina; soubor lesních typů (zkr.); termín
9: týkající se unie; magnézium
10: ženské pohlavní orgány; snadno
11: choroboplodný zárodek; setnina; citosl. uhození
12: slov. „oběd“; žehlicí stroj; volně (hud.)
13: druh chemického prvku; veverkovitý hlodavec; odbor katalogizace 
majetku (zkr.)
14: kolos; součást věty; slov. „jestliže“; zn. čepelek
15: hostina; vojenský odvod; skla
16: 2.díl tajenky; opak progresu
17: angl. „stát“; jeden z Argonautů; Chaplinova žena
18: a to; káva bez kofeinu

Pomůcka: Bena, olén, Ostie, Sesa, skip, Stanz, urabe

KŘÍŽOVKA

Tajenka:

POLICIE RADÍ
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ROZKRAJOVÁNÍ JABLEK
U štědrovečerní večeře se při této věštbě 
určovalo, jak to bude se zdravím jednotli-
vých členů rodiny v nadcházejícím roce. 
Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud se 
po rozkrojení objevila hvězdička, zname-
nalo to, že dotyčný bude celý příští rok 
zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo to nic 
dobrého.

LITÍ OLOVA
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo 
o Vánocích v každé rodině. Nejsnadněji si 
je opatříme v prodejnách rybářských po-
třeb. Olůvka roztavíme v kovové nádobce 
s dřevěnou rukojetí nad plamenem svíčky. 
Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby 
se studenou vodou. Olovo ztuhne asi po 
5 minutách a teprve potom je můžeme vy-
jmout z vody a zkoumat, co nám věští. 
ZÁKLADNÍ  TVARY: čáry rovné - spoko-
jený, klidný život, čáry vlnité - nejasnosti, 
zmatky, cestování, čáry jako půlkruh - fa-
lešný přítel, zrada, rozchod, kruh uzavře-
ný - finanční zisk, dědictví, kruh porušený 
- zklamání, špatné zdraví, špatná finanční 
situace, dva kruhy – svatba, dva poruše-
né kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo 
svatby, ovál - sňatek z lásky, čtverec - har-
monický život, trojúhelníky - štěstí v pod-
nikání, jeden kříž - smrt přítele nebo pří-
buzného, dva kříže - zajištěné stáří, mřížky 
– vězení, zvířata - buď milosrdný, hadi 
- nepřátelství, zrada, hvězdy - úspěch ve 
všem, květiny - láska, rodinné štěstí, stro-
my - dlouhá životní cesta.

HÁZENÍ STŘEVÍCEM
Tato věštba měla odhalit mladým nepro-
vdaným děvčatům, jestli se v příštím roce 
vdají. Ta, která to chtěla zjistit, se na Štědrý 
den postavila zády ke dveřím a přes rame-
no hodila svůj střevíc. Pokud po dopadu 
špička střevíce ukazovala ven ze dveří, 
znamenalo to, že se dotyčná dívka do roka 
provdá. Pokud ne, zůstane v příštím roce 
svobodná.

CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A SMŮLU?
Co přináší smůlu? Před půlnoční mší se 
nesmí šít, plést, protože by pak myši dílo 
zničily, na Štědrý den se nesmí čistit chlévy 
a stáje, pak by dobytek kulhal, na Štědrý 
den se nesmí prát, přináší to smůlu a ne-
štěstí do domu, na Štědrý den nepište své 
milé - milému zamilované psaní, jinak by to 
mohlo znamenat rozchod.
Co přináší štěstí? Čerstvý chléb upečený 
25.12. a čerstvá vejce snesená 25. 12 mají 
kouzelnou moc. 

Pořad vánočních bohoslužeb v zaříze-
ních charity

24.12. 2011, 15 hodin, Domov sv. Jiří
31.12. 2011, 15 hodin, Domov sv. Jiří 18. 
12. neděle - katedrála sv. Bartoloměje: 
v 6:45 mše svatá v katedrále s roráty. 23. 
12. pátek BETLÉMSKÉ SVĚLO – zahá-
jení vydávání v katedrále sv. Bartoloměje 
vydávání Betlém. světla od  9 do 10 hodin, 
a od 13 do 17 hod. 24. 12. sobota  ŠTĚD-
RÝ DEN vydávání Beltém. světla od 9 do 
16,30 v katedrále sv. Bartoloměje a od 13 
do 16:30 v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. 30. 12. pátek mše svatá v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v 16:30. 31. 12. 
sobota: Katedrála mše sv. v 8 a děkovná 
na závěr roku v 16. hodin. Zpovědní služba 
před Vánocemi: Kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie: 21. prosince: (středa): 9 až 12   
16. až 18.hodin. 22. prosince : (čtvrtek):  
9 – 12,  16 – 18 hod. 23. prosince (pátek): 
9 – 12,  16 – 18 hod. 24. prosince: 9 – 12 
hod. Prohlídka Betléma: Katedrála sv. Bar-
toloměje denně 9 až 17 hodin.  Betlémské 
světlo se vydává v katedrále sv. Bartolo-
měje v Plzni dne 23. 12 od  9 do 10 hod.,  
a od 13. do 17. hodin. 25. 12. 2011 v 16 
hod. v katedrále sv. Bartoloměje Slavnost-
ní hudební nešpory s účastí otce biskupa 
Mons. Františka Radkovského.

Vykrajovaní ježci:
Použité suroviny: Linecké těsto, marme-
láda, čokoládová poleva, kokos. Postup: 
Z lineckého těsta vykrojíme vykrajovátkem 
ježky. Budou se slepovat marmeládou, tak-
že sudý počet. Vykrájené ježky upečeme 
a po vychladnutí slepujeme marmeládou. 
Čumáček a bodlinky s kouskem těla potře-
me čokoládovou polevou a ještě špičkou 
párátka namočenou v čokoládě, uděláme 
ježkovi oko. Tělíčko posypeme strouha-
ným kokosem. Dáme na pár hodin zatuh-
nout do chladu.
Citronové tyčinky
Použité suroviny: 120 g másla, 120 g po-
lohrubé mouky, žloutek, polévková lžíce 
mléka, citronová šťáva a kůra z půlky cit-
ronu. Poleva: 1 bílek, 150 g moučkového 
cukru. Postup: Zpracujeme těsto z másla, 
mouky, žloutku, mléka, citronové šťávy  
a kůry a dáme vychladit. Mezitím umíchá-
me polevu z bílku a moučkového cukru.  
Z těsta vyválíme plát asi 5 mm silný, zarov-
náme rádýlkem, potřeme polevou. Rádýl-
kem nakrájíme na tyčinky a s pomocí nože 
nakládáme na plech vyložený pečicím 
papírem. Pečeme v mírně zahřáté troubě 
na 110 °C asi 15 až 20 minut. Uložíme  
v chladu. 
Hrozinkové jing-jang
Použité suroviny: 50 g hladké mouky, 
120 g moučkového cukru,70 g hrozinek, 
140 g ořechů (mandlí), 2 žloutky, koření 
(skořice, hřebíček, nové koření, čokoládo-
vá a citronová poleva na ozdobu. Postup: 
Ořechy umeleme na jemno. Hrozinky po-
meleme na masovém strojku nebo nadrob-
no nakrájíme. Přidáme mouku, cukr, žlout-
ky, koření a zpracujeme těsto. Vyválíme ho 
na 5 mm silný plát a vykrajujeme kolečka, 
která klademe na plech vyložený pečicím 
papírem. Pečeme při teplotě 150 °C asi 15 
minut. Poléváme čokoládovou a citrono-
vou (bílou) polevou. 

Podle tradice by mělo být na štědrove-
černím stole devatero pokrmů. Magic-
kou moc měla plachta, pokrývající stůl. 
Na jaře z ní hospodář rozséval obilí, aby 
bylo pěkné a nebylo potlučené od krup. 
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nej-
prve lžíci hrachu. Někde vařili polévku 
s dlouhými nudlemi, aby mělo žito dlouhé 
klasy. Večeře se začínala a končila mod-
litbou, ve které se vzpomínalo na zemřelé 
členy rodiny. Hospodyně nesměla vstát 
od stolu, jinak by jí neseděly slepice na 
vejcích, obsluhovala tedy děvčata. Zbyt-
ky jídla byly zakopány do země, aby byla 
úrodná. Když hospodyně připálí vánočku, 
bude o Vánocích stonat. Při štědrovečerní 
večeři přivolávají pokrmy z čočky a jáhel 
bohatství, drobná mince pod talířem peníze. 
Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den 
jedinečnou příležitost. Stačí, když taj-
ně sebere devět patek od vánoček a do 
roka je pod čepcem. Večer před Štědrým 
dnem si položte k posteli ořech. Po probu-
zení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok 
by vám měly dát pokoj blechy a štěnice :-) 
Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek 
okoralého chleba, bude se tě držet štěstí.

Vánoční zvyky  a obyčejeŠtědrovečerní pověryVánoční recepty

Bohoslužby o Vánocích

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...
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Sbor dobrovolných hasičů Plzeň-Újezd  
pracuje dlouhodobě s mládeží. Děti 

se scházejí každou středu odpoled-
ne v klubovně SDH. Námětem schů-
zek je výuka základů hasičské proble-
matiky, znalost hasičských přístrojů, 
znalost topografie, vázání uzlů a další 
odborné znalosti, které děti využijí v sou-
těži Plamen a v ostatních městských  
a mimoměstských soutěžích. V letošním 
roce již začaly děti sklízet úspěchy. Zvítě-
zily například na soutěži ve Zruči  a Hra-
dišti. V celoroční soutěži Plamen se umís-
tili na 3. místě. Mimo tyto aktivity se dětský 
kolektiv zapojuje i do činnosti sboru. (fre) 

V závěru roku uspořádal městský obvod 
Plzeň-Doubravka slavnostní vítání nových 
občánků v obřadní síni tamní radnice. 
Necelou třicítku dětí přivítal starosta Mi-
chal Chalupný, který jim popřál do života 

hodně štěstí, zdraví a lásky. Rodiče se 
zapsali do pamětní knihy a  děti dostaly  
na  památku dětská alba. 

Foto Eva Hajšmanová

Děti ze školní družiny 28. ZŠ v Plzni-Lob-
zích letos v rámci celoroční hry cestují po 
celém světě. Když byli jakoby v Číně, po-
zvali si kamarády ze školy bojového umění 
NARAMA. Hostem pořadu byl i několika-
násobný mistr ČR v lowkicku K1 a klasic-
kém boxu Jiří Štádler, držitel titulu mistra 
světa z roku 2010.  Dětem ukázal medaile 
a  podepsal jim vlastnoručně vyrobené čín-
ské klobouky.

Helena Tomanová, vychovatelka

Akce pro seniory v D klubu
Městský obvod Plzeň 4 by chtěl v nad-
cházejícím roce 2012 uspořádat pro se-
niory zábavná odpoledne ve svém kul-
turním zařízení D klub na Zábělské ulici. 
Chceme však, aby i senioři si přišli na své. 
12. ledna 2012 v 15.00 hod.   
Z alba Karla Vlacha aneb nejkrásnější pís-
ničky padesátých a šedesátých let účinku-
je Pěvecké duo Pygmalion  Eva a Pavel 
Skalický
26. ledna 2012 v 15.00 hod.   
Cesta kolem světa - nejslavnější  everg- 
reeny z nejrůznějších končin světa - účin-
kuje Milan B. Karpíšek a spol.
9. února 2012 v 15.00 hod.   
Staropražský kabaret - písničky, které 
vždycky potěší
23. února 2012 v 15.00 hod.   
Plzeňští heligonkáři hrají k tanci

D klub a naši nejmenší
Městský obvod Plzeň 4 pořádá pro naše 
nejmenší ve vánočním období již tradiční 
akce. Aktuální informace o pořádaných 
akcích je možné získat na internetových 
stránkách D klubu  www.dklubplzen.cz
12. prosince 2011 - 15.00 až 18.00 hod. 
Vánoční zdobení pro děti i  dospělé - zdo-
bení perníčků, výroba a zdobení svíček,  
ozdoby z drátků a PET lahví, tkaní na ko-
lovrátku, vánoční dekorace, vstup zdarma
29. prosince 2011 v 16.00 hod. 
Dětský minisilvestr - zábava plná tance, 
písniček, soutěží, kouzel, modelování ba-
lonků - účinkuje klaun Ferda a jeho pohád-
koví maskoti a Denis a Simon - kouzelnic-
ké dětské duo. 
Předprodej od 5. do 16. prosince Po-Pá 
15,00-18.00 hod., 29.12. od 15:30 hod. 
D klub.

Euroklíč pomůže zdravotně 
znevýhodněným

SDH Plzeň-Újezd s dětmi

Vítání občánků na radnici

Plzeň - Evropský projekt Euroklíč, s tra-
dicí trvající již více než čtvrt století, je re-
alizován i v Plzeňském kraji. Celkem 66 
eurozámků a 6 530 euroklíčů pomůže do 
konce roku zlepšit dostupnost veřejných 
služeb osobám se zdravotním postižením, 
rodičům dětí do tří let. Plzeňský kraj se stá-
vá dalším regionem v Evropě, kde je tato 
jednoduchá, ale významná pomůcka samo-
zřejmostí. „Cílem projektu je zajistit osobám 
se sníženou schopností pohybu na území 
celé republiky rychlou a důstojnou dostup-
nost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení, jako jsou napří-
klad výtahy, svislé a schodišťové plošiny,“ 
připomíná Václav Krása, předseda Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR.  
Žadatelé vyplní jen evidenční kartu.  K pro-
jektu se v ČR připojila i Síť mateřských 
center. „Rodiče s dětmi v kočárcích mají 
přibližně stejné problémy s mobilitou jako 
vozíčkáři, zvláště při delších cestách, proto 
je většina moderních bezbariérových soci-
álních zařízení osazena také přebalovacím 
pultem. Pro rodiče s malými dětmi bude 
cestování o něco důstojnější,“ podotkla Ire-
na Macháčková, krajská koordinátorka Sítě 
mateřských center pro Plzeňský kraj. „Eu-
roklíč jim otevře dveře do bezbariérových 
sociálních zařízení. Nyní mohou rodiny 
s dětmi do 3 let obdržet tento klíč zdarma 
v některých mateřských centrech v Plzni. 
Průběžně aktualizovaný seznam naleznete 
na www.euroklic.cz.               (red)

KAM ZA ZÁBAVOU


