
na konečnou částku 15,8 milionu korun. Třetina 
nákladů je z rozpočtu městského obvodu, zbytek 
z  rozpočtu města Plzně. „Dále bylo z  rozpočtu 
našeho městského obvodu hrazeno například 
dovybavení školky, osazení nábytkem nebo ná-
kup hraček. V rámci školky vznikla nová pracov-
ní místa,“ dodal starosta. Sportovní zaměření 
školky vyjadřují na  budovách obrázky hokejisty 
a fotbalistky v dresech dvou významných plzeň-
ských sportovních klubů. Přístavba školky vznikla 
za podpory hokejisty Martina Straky, který je je-
jím patronem.

Doubravecké  
  listy
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Ve dvou nových pavilonech 54. MŠ je živo
Přístavba 54. mateřské školy ve Staniční ulici

Přístavba 54. mateřské školy ve Staniční ulici 
v  Plzni byla slavnostně otevřena v  pondělí  
1. září. Stavba byla zahájena v  listopadu 
loňského roku. K původní školce přibyly dva 
nové moderní multifunkční pavilony. Kapaci-
ta čtyř tříd je 104 dětí.

„Dostavbou se pro letošní rok podařilo nejen 
uspokojit poptávku po  umístění všech tříletých 
doubraveckých dětí, ale mohli jsme nabídnout 
i  část míst pro ostatní městské obvody,“ uvedl 
starosta MO 4 Michal Chalupný. „V  budoucnu 
bychom ve  spolupráci s  ředitelkou školky Len-
kou Šlechtovou chtěli ve školce vyzkoušet pilotní 
program rozšíření provozní doby školky od šesti 
do  šesti a  vyjít tak vstříc potřebám zaměstna-
ných rodin. Počítáme i s tím, že do dvou měsíců 
vznikne i patnáct nových parkovacích stání situo-
vaných před mateřskou školkou a přibude i nový 
plot. Pavilony jsou řešeny tak, aby v  případě, 

že  pomine poptávka po  místech v  MŠ, byly vy-
užitelné s malými úpravami k jiným účelům, jako 
jsou například jesle, školní družina nebo denní 
stacionář pro seniory,“ uvedl starosta. Součástí 
slavnostního otevření bylo i zábavné odpoledne 
pro děti v  přilehlém parku. O  jeho průběhu in-
formoval místostarosta MO 4 Zdeněk Mádr. „Pro-
tože nové pavilony jsou dárkem především pro 
děti a  jejich rodiče, chtěli jsme tu událost osla-
vit s nimi. Proto jsme pro ně při této příležitosti 
uspořádali zábavné odpoledne s heslem „ Hurá, 
nová školka volá“, při němž probíhala mimo jiné 
i soutěž o nejlepší obrázek fotbalisty nebo hoke-
jisty. Tři nejlepší autoři obrázků byli oceněni od-
bornou porotou a  dostali plyšáky. Mnozí rodiče 
využili i příležitosti si nové pavilony prohlédnout 
a udělat si představu, v jak příjemném prostředí 
bude o jejich děti postaráno,“ uvedl místostaros-
ta. Náklady stavby, které byly původně odha-
dované na  21 milionů korun, se podařilo snížit 

(ol)

Slavnostního otevření dvou nových pavilonů 54. MŠ se zúčastnili zleva tajemnice MO 4 Martina Brůhová, místostarosta David Zrostlík, hokejista Martin Straka, starosta MO 4 Michal Chalupný,
náměstci primátora Martin Zrzavecký a Pavel Šindelář, místostarosta MO 4 Zdeněk Mádr a ředitelka MŠ Lenka Šlechtová. Foto Eva Hajšmanová
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Zamyšlení místostarosty Plzeňské oslavy 
vzniku republiky

Vážení
spoluobčané,
dnešní zamyšlení vě-
nuji krátce tématu nej-
žhavějšímu – blížícím 
se komunálním vol-
bám. Určitě mi dáte 
za  pravdu, že nej-
sem sám každodenně 

svědkem otrávenosti a zklamanosti lidí z politic-
ké morálky a poměrů v naší zemi. Svoje zklamá-
ní pak dávají mimo jiné najevo i tím, že nepřijdou 
k  volbám. Výsledkem je potom malá volební 
účast a celková rezignace, což je dle mého názo-
ru velká škoda. Ty naše blížící se volby jsou pře-
ce o něčem úplně jiném,  nejsou o tom, co říkají, 
nebo jak se chovají naši poslanci, nejsou o tom, 
kde se v republice vyšetřuje jaká kauza z minu-
losti.
Jsou o tom, že my sami budeme rozhodovat, kdo 
bude na příští 4 roky hájit naše zájmy ve městě, 
ve  kterém žijeme. Jsou o  tom, že budeme volit 
své zástupce, kteří budou více či méně ovlivňovat 
náš každodenní život a  množství našich každo-
denních starostí. Budou se starat o to, abychom 
žili v  příjemném prostředí, neplatili za  něco, 
co nepotřebujeme, abychom snáze sehnali 
práci, budou se starat o  to, aby   v  našem okolí 
bylo uklizeno a  abychom se potěšili pohledem 
na  udržovanou zeleň, když vyjdeme z  domova. 
Budou se starat o to, aby měli naše děti kam cho-
dit do školky, měli si kde hrát a měli by se starat 
o to, aby i naši senioři se cítili na ulicích bezpečně 

a měli oprávněný  pocit, že  o ně v případě po-
třeby bude postaráno. A  proto si myslím, že  je 
nesmyslné vyčerpávat naše síly a energii zbyteč-
ným stranickým soupeřením a  poukazováním 
na  to, co kdo za kterou stranu v  republice udě-
lal nebo neudělal, co kdo z které strany kde řekl 
nebo neřekl. Naším společným cílem musí být, 
abychom všechno, co v každém z nás je, využili 
ke zlepšení kvality našeho bydlení u nás, v našem 
městě, u nás na našem obvodě. Proto bychom si 
měli zvolit takové zástupce, kterým věříme, že se 
o nás budou ty nadcházející 4 roky dobře starat 
a nebudeme se zbytečně vyčerpávat každoden-
ním nadáváním, že pro nás nic nedělají, že se 
špatně starají o naše okolí.  Svým hlasem v těch-
to volbách nedáváte najevo sympatie nebo ne-
sympatie k někomu v Praze, Ostravě nebo Brně. 
To jsou volby o lidech, kteří tu s námi žijí, a máme 
možnost se s nimi každodenně potkat a svěřit se 
jim se svými problémy.  V těchto volbách rozho-
dujeme o  tom, zda tam budou takoví, kteří nás 
vyslyší a budou se snažit nám pomoci, a budeme 
díky nim svědky zlepšování kvality našeho byd-
lení, nebo takoví, kteří z  vlastní neschopnosti, 
pohodlnosti nebo zbabělosti raději nic dělat 
nebudou, protože je potom nemůže nikdo za nic 
„popotahovat“ v novinách.
A proto vážení spoluobčané, mějte dobře na my-
sli, o čem ty komunální volby jsou, a přijďte vo-
lit, ať potom 4 roky nenadáváme a  nedivíme 
se, koho si nám jako našeho zástupce zvolili „Ti 
ostatní“… Přeji Vám příjemný den.

Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Stejně jako každý rok a  stejně jako všechny 
ostatní základní školy jsme i my 1. září tradičně 
přivítali nové žáčky. V červnu nás opustilo 22 pá-
ťáků a v záři jsme přivítali 29 nových prvňáčků.  
Podařilo se to díky tomu, že jsme zvýšili kapacitu 
školy na 140 žáků. Naše nejmenší přivítal společ-
ně s paní ředitelkou Helenou Fenclovou a třídní 
učitelkou Michaelou Koutovou i místostaros-
ta městského obvodu Plzeň 4 Zdeněk Mádr 
(na  snímku). Děti vstoupily do  školy kouzelnou 
bránou a poprvé se podívaly do své třídy v do-
provodu páťáků, rodičů i prarodičů.

Vítání prvňáčků v Újezdě

Již podeváté oslaví Plzeňané 28. října 2014 vznik 
samostatného Československa. U  příležitosti 
státního svátku nabízí město Plzeň bohatý pro-
gram, jehož cílem je poukázat na  tradice české 
státnosti. Město chce nabídnout akce, aby mohli 
všichni návštěvníci strávit významný den pro-
hlídkou zajímavých plzeňských pamětihodností, 
muzeí a atraktivních míst, a to buď za symbolic-
kých 28  korun, nebo úplně zdarma. Letošní 96. 
narozeniny republiky nabídnou návštěvu více 
než dvacítky turistických cílů. Budou pořádány 
komentované prohlídky radnice, zrekonstruo-
vaných Loosových interiérů a  novinkou budou 
cesty do  útrob Doosan Arény a  nového atletic-
kého stadionu v Plzni. Klub českých turistů před-
staví nové trasy, zájemcům se otevřou Meditační 
a  Luftova zahrada. Rodiny s dětmi mohou navští-
vit zoo, zaplavat si v bazénu, vyzkoušet bruslení 
na  zimním stadionu nebo se na  náměstí zato-
čit na  obřím kolotoči Le Manège Carré Sénart. 
Specifické budou rovněž exkurze do  Vodárny 
Plzeň nebo Plzeňského Prazdroje. Celý den bu-
dou v  Měšťanské besedě divadelní představení 
pro děti a kulturní program U Branky. Den oslav 
ukončí slavnostní shromáždění na  náměstí T. G. 
Masaryka v  Plzni a  Průvod světel, který povede 
centrem města až na  náměstí Republiky, kde 
oslavy zakončí slavnostní ohňostroj.

Zastupitelé MO Plzeň 4 10. 11. 2010 - 10. 7. 2014

Příjmení Jméno Titl.
Celkem jednání 

ZMO P4*
Účast zastupitelů 

v %*

Celkem doba 
trvání jednáních      

ZMO P4 v hodinách

Celkem projednáno 
bodů na jednáních         

ZMO P4

1 Chalupný Michal Bc. 28 97

56 hodin 
26 minut

478 bodů

2 Mádr Zdeněk Ing. 29 100

3 Zrostlík David Mgr. 29 100

4 Bayer Rudolf 27 93

5 Hegner Lukáš Mgr. 29 100

6 Netolický Pavel Mgr. 29 100

7 Tišer Petr Mgr. 29 100

8 Anderle Jan Ing. 18 62

9 Čížek Daniel Ing. 25 86

10 Hlásek František 24 83

11 Jankových Daria 29 100

12 Junek Petr Bc. 26 90

13 Kunešová Marcela JUDr. 22 76

14 Čechová Zdeňka 9 81

15 Lifka František 17 94

16 Makoň Karel 25 86

17 Maříková Eva Mgr. 29 100

18 Neupauerová Jana Mgr. 25 86

19 Jakubcová/Rašovská Jarmila 9 31

20 Lodr Jiří Ing. 19 86

21 Rybářová Ročáková Lilka Mgr. 5 83

22 Široká Šárka Mgr. 5 56

23 Rudolf Pavel Ing. 15 68

24 Sedláček David JUDr. 28 97

25 Suda Karel 27 93

26 Toman Jan Ing.arch. 27 93

27 Trmota Zdeněk Ing. 27 93

28 Zrostlíková Eva Mgr. 29 100 Kateřina Nováková

Kompletní program oslav na: http://www.plzen.eu

* První sloupec tabulky uvádí skutečný počet účastí zastupitele na Zastupitelstvu, ve druhém sloupci je procentuální přepočet, zohledňující délku funkčního období zastupitele
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Cesta po  frekventované silnici spojující Severní 
předměstí Plzně se čtvrtí Doubravkou a Rokycan-
skou třídou je o něco plynulejší i  rychlejší. Auta 
začala přes Berounku jezdit po  novém mostě. 
Ten nahradil dosavadní provizorní montovaný 
kovový most, který sloužil od října 2008. V červ-
nu byl pro dopravu otevřený nový most přes Be-
rounku v plzeňské Jateční ulici. Jednalo se tehdy 
o  nouzové řešení, protože se ukázalo, že starý 
betonový Masarykův most už nesnesl běžný pro-
voz. Teď je možné jezdit nejen po novém mostě, 
ale i  po  zhruba 200 metrech nové silnice, která 
k němu vede. Stavba mostu dlouhého 124 met-
rů a zhruba kilometru přejezdových komunikací 
přijde přibližně na 260 milionů korun. Památko-
vě chráněný Masarykovův most je určen pouze 
chodcům a  cyklistům.V těchto dnech má být 
celá stavba včetně nových chodníků a terénních 
úprav mezi Chrásteckou ulicí a  ulicí na  Roudné 
slavnostně otevřena.

Strážník mistrovským házenkářem

Karel Květoň je strážník jako každý jiný. Pochlubit 
se však může tím, že s týmem Talent M.A.T. vybo-
joval v sezóně 2013/14 titul mistra ČR v házené. 
Navenek tento mladý muž působí skromně, je 
spolehlivý a své pracovní povinnosti si plní řád-
ně. K městské policii ho přivedla touha dělat ob-
dobnou práci jako jeho otec, který byl zaměstnán 
u státní policie. Svého rozhodnutí zatím nelituje. 
U městské policie v Plzni už pracuje druhým ro-
kem. Díky vstřícnosti vedení MP se mu daří i řád-
ně skloubit práci s náročnými tréninky. Na ulici ho 
však poznávají jen věrní fanoušci házené.

Úvodník starosty

můj dnešní úvodník 
bude rekapitulující. 
Ne, že bych Vám zde 
psal, jak a který zastu-
pitel chodil na zastu-
pitelstvo nebo kolik 
hodin jsme celkově 

jednali, to najdete v tabulce na str. 2. Chtěl bych 
se dnes s Vámi podělit o to, jak vlastně zastupitel-
stvo obvodu fungovalo. Možná Vás překvapím, 
ale nebudu spílat opozici ani vyzvedávat vládní 
koalici. Mojí snahou bylo, abychom se vždy do-
hodli. A musím napsat, že až na velmi výjimečné 
situace, na jejichž sečtení bych nepotřeboval ani 
všechny prsty na jedné ruce, tomu tak vždy bylo. 
Lži, pomluvy a intriky ještě žádný chodník nebo 
školku nepostavily. Ano i v našem zastupitelstvu Bc. Michal Chalupný, starosta MO 4

Z Doubravky na Lochotín 
po novém mostě

(der)

Toulky Plzní v kostce
Tak se jmenuje nová celoroční hra, kterou 
připravily vychovatelky školní družiny 28. zá-
kladní školy v Lobzích pro více než 220 dětí. 

Cílem je přiblížit žákům město, ve  kterém žijí. 
Postupně bude odkrýváno 8 otazníků, pod nimiž 
se skrývá 8 oblastí života v Plzni. Pro žáky je při-
praveno 8 měsíčních projektů, v nichž nebudou 
chybět soutěže, zábavné akce, exkurse a  celá 
řada dalších aktivit. Zváni budou i hosté, známé 
osobnosti, kteří jsou také spojeni s Plzní. 
Hru slavnostně zahájil ekonomický náměstek 
primátora Martin Zrzavecký, který je bývalým 
žákem této školy a předal dětem klíč od města.  
Žáci si povedou kroniku města, do níž si budou 
zaznamenávat vše, co se o  svém městě během 
školního roku dozvědí. Dostanou i lístečky v bar-
vách plzeňské vlajky. Z nich pak na závěr hry vy-
tvoří mozaiku na téma Plzeň 2015.

Myslíte si, že se zde lidé nemusejí obávat, 
že je zde poměrně klidno?
Myslím, že mohou být v klidu. Doubravka patří v rámci Plzně dlou-
hodobě ke klidnějším místům, co se nápadu trestné činnosti týče. Le-
tos evidujeme 449 trestných činů, z nichž je 203 případů objasněno. 
V rámci ČR, především pak ve srovnání s ostatními statutárními měs-
ty, je objasněnost 45,21 % nadprůměrným výsledkem. Významná 
je skutečnost, že ve srovnání s loňskem zaznamenáváme pokles ná-
padu trestné činnosti o téměř 20 %, o 10 % je pak vyšší i objasně-
nost. Jistě k tomu pozitivně přispělo i znovuotevření rekonstruované 
služebny policie ve Hřbitovní ulici v závěru loňského roku. Za důleži-
té považuji fakt, že většinu evidované trestné činnosti v Doubravce 
představuje majetková trestná činnost, násilná trestná činnost je tu 
spíš výjimečným jevem. 
Zloději a vykradači aut se určitě Doubrav-
ce nevyhýbají, počítáte s kamerami 
na parkovištích, u supermarketů a jinde? 
Zajímavé je, že i tohoto druhu trestné činnosti na Doubravce za-
znamenáváme méně než v uplynulých letech. Kamerový systém je 
již provozován a ve spolupráci s vedením Městského ředitelství poli-
cie v Plzni a Magistrátem města Plzně, především pak s jeho Odbo-
rem bezpečnosti, jsou v rámci projektu „Bezpečné město“ navrhová-
na v jednotlivých obvodech místa, která jsou vhodná pro kamerové 
pokrytí. Z taktických důvodů nebudu prozrazovat konkrétní místa 
v Doubravce. Prozradím jen, že cílem je mít na určitých místech pře-
hled o přítomných osobách či motorových vozidlech. Při postupném 
rozšiřování kamerového systému jsme limitováni především finanč-
ními prostředky.
Objevily se spekulace, že Romové by měli 
být vystěhováváni do tzv. Číny v Doubrav-
ce. Co je na tom pravdy?
O nějakém cíleném vystěhovávání Romů do této lokality, dokonce 
snad z moci úřední, nemám žádné  informace, přitom komunikaci 
mezi naší součástí, úřadem MO 4 a zdejší služebnou městské policie 
považuji za nadstandardní. Pokud mám správné informace, několik 
sociálně slabších rodin si v uvedené lokalitě pronajalo byty od sou-
kromých vlastníků, a to bez jakékoliv účasti úřadů. Jedná se o bezpro-

Občané jsou s nadsázkou naše oči a uši 

blémové rodiny, alespoň to vyvozuji ze skutečnosti, že do současnos-
ti neevidujeme žádné stížnosti proti těmto lidem v uvedené lokalitě. 
Spekulace, že majetková trestná činnost v přilehlých zahrádkářských 
osadách byla důsledkem přistěhování těchto rodin, byly rozptýleny 
brzkým objasněním. Pachatelem této trestné činnosti byl mladík, kte-
rý zde bydlí již delší dobu. 
Jak je bezpečno v Lobzích, zejména ve
staré zástavbě?
Možná, že starousedlíci zde žijící se mnou nebudou souhlasit, ale 
lze doložit, že úroveň nápadu trestné činnosti je právě v této čás-
ti nižší než v jiných částech obvodu. To ostatně obecně platí i všu-
de tam, kde se lidé mezi sebou více znají a kde je tedy nižší ano-
nymita, než je tomu například v panelové zástavbě. Lidé jsou zde 
více všímaví a možná i méně lhostejní k problémům svých sou-
sedů. I proto nás častěji informují například o výskytu pode-
zřelých vozidel či o přítomnosti podezřelých osob. Všechny in-
formace vítáme a snažíme se je vždy prověřit. Občané jsou tak 
s nadsázkou naše oči a uši a pomáhají nám tímto způsobem ne-
jen kvalitněji ochránit jejich majetek, ale i lépe plnit naše povinnosti.   
Lidé si stěžují na hlučnost baru v ulici 
Na Kovárně, chystáte se to nějak řešit? 
Problém je dlouhodobějšího rázu a ve spolupráci  s MO 4 a městskou 
policií se jej snažíme řešit. Na uvedeném místě jsou v těsném soused-
ství dvě provozovny podobného typu. Hlučnost vycházející z provo-
zoven byla opakovaně měřena Krajskou hygienickou stanicí. Hlídky 
policie se v místě a v okolí dlouhodobě zaměřují na zajištění veřejné-
ho pořádku a nočního klidu. Z našeho pohledu zde není více problé-
mů, než je tomu u jiných provozoven s nonstop provozem, nešťastné 
je umístění provozoven v těsném sousedství panelových a rodinných 
domů. Výhrady občanů chápu, na druhou stranu ovšem nelze přičí-
tat provozovatelům barů jednání jejich návštěvníků, ke kterému do-
chází vně objektů. Letos v červnu jsem se sešel se zástupci občanů 
žijících v ulici Na Kovárně a vysvětlil jim, jaké máme zákonné a perso-
nální možnosti. Z naší strany je v předmětné lokalitě realizován zvý-
šený výkon služby. Tedy častější přítomnost hlídek, především v době 
tzv. nočního klidu.

(ol)

Obvodní oddělení Policie ČR v Doubravce dohlíží na bezpečnost občanů. O kriminalitě a 
o tom, zda se zde občané nemusejí bát, jsme si povídali s vedoucím oddělení npor. Mgr. 
Bc. Radovanem Sládkem. 

se našli jedinci, jejichž přístup nebyl vždy korekt-
ní, ale to už k demokracii patří. V drtivé většině 
případů ale převládl mnou prosazovaný názor, že 
do zastupitelstva jste nás zvolili proto, abychom 
pracovali pro rozvoj obce a ne pro uspokojení 
vlastního ega a politické žabomyší války. A všem  
zastupitelům, kteří se tímto názorem řídili, za to 
patří mé poděkování. Také bych měl poděkovat 
všem úředníkům, kteří nejenže pomáhali záměry 
zastupitelů realizovat, ale hlavně pomáhali Vám, 
občanům. Tam, kde došlo k  nedorozuměním 
nebo i chybám, jsme se snažili vždy najít řešení. 
Vždy je co zlepšovat, ne vše se povedlo, tak jak 
jsme si představovali, ne vše se stihlo. Blížící se 
volby dají Vám občanům možnost se svými hlasy 
vyjádřit, jak jste byli či nebyli s  námi, komunál-
ními politiky, spokojení a zda nám dáte či ne-
dáte možnost v naší práci pokračovat. Přeji Vám 
v těchto volbách šťastnou ruku.

Vážení
spoluobčané,



volby

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky, konané ve dnech 10. – 11. října 2014
Na dny 10. a 11. října 2014 byly vyhlášeny pre-
zidentem republiky Milošem Zemanem volby 
do  zastupitelstev obcí a  do  1/3 Senátu Parla-
mentu České republiky. 
Volby budou zahájeny v  pátek 10. října 2014 
ve 14.00 hodin a volební místnosti budou ote-
vřeny do  22.00 hodin. Druhý den voleb bude 
možno hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin.

 Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parla-
mentu České republiky se bude konat následují-
cí týden, tzn. ve dnech 17. a 18. října 2014, doba 
hlasování se nemění.

Voliči, kteří jsou k trvalému pobytu hlášeni na území 
Statutárního města Plzně volí členy do  zastupitel-
stva městského obvodu a do zastupitelstva města. 
Z toho vyplývá, že každý volič obdrží dva hlasovací 
lístky, které budou odlišeny barevným pruhem, 
hlasovací lístek pro volby do  Zastupitelstva měst-
ského obvodu Plzeň 4 a  hlasovací lístek pro volby 
do Zastupitelstva města Plzně (ten bude obsahovat 
barevný pruh po levé straně). 
Do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 se volí 
25 členů a do Zastupitelstva města Plzně se volí 47 
členů. 

Voliči, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území 
Statutárního města Plzně (mimo ÚMO Plzeň 2 
– Slovany) volí v rámci volebního obvodu č. 9 Plzeň – 
město a budou vybírat z 8 kandidátů.

Volič může požádat (ode dne vyhlášení termínu vo-
leb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky) o vy-
dání voličského průkazu na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 
61, kancelář č. 13: 
1. písemným podáním opatřeným ověřeným pod-
pisem voliče 
2. v  elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem voliče 
3. v  elektronické podobě zaslané prostřednictvím 
datové schránky
Žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů pře-
de dnem konání voleb, tj. do 3. 10. 2014.
S  vydaným voličským průkazem může volič volit 
pouze ve volebním obvodu č. 9 Plzeň-město na úze-
mí Statutárního města Plzně, mimo ÚMO Plzeň 2 - 
Slovany.  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. Volič po  příchodu do  volební místnosti, 
podle svého trvalého bydliště, prokáže svou totož-
nost a  státní občanství České republiky. Převezme 
od člena okrskové volební komise dvě úřední obálky 

(obálka velikost A4 – volby do zastupitelstev obcí, 
obálka velikosti A5 - volby do  Senátu Parlamentu 
ČR), odebere se do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, kde vloží do  obálky pro volby 
do zastupitelstva obcí dva hlasovací lístky a do obál-
ky pro volby do Senátu Parlamentu ČR vloží jeden 
hlasovací lístek a následně vhodí obě obálky do vo-
lební schránky.

Handicapovaní lidé (voliči), kteří se chtějí voleb 
zúčastnit, si mohou požádat o  přenosnou voleb-
ní schránku před konáním voleb nebo v  průběhu 
voleb. Před konáním voleb stačí zavolat na  tel. 
č.  378 036 614 nebo 378 036 620 a pracovnicím 
ohlašovny ÚMO P4 svůj požadavek nahlásit (uvede 
své jméno, příjmení, adresu, podlaží, č. bytu, popř. 
i svůj telefon).
V  průběhu hlasování může o  přenosnou volební 
schránku požádat přímo ve  své okrskové volební 
komisi.
Návštěvy u voličů s přenosnou volební schrán-
kou jsou možné pouze na území volebního okrs-
ku. Není možné si návštěvu členů okrskové volební 
komise s  přenosnou schránkou objednat do  jiné 
části obvodu či města Plzně.

Hlasovací lístky a  pokyny k  hlasování budou 
všem voličům doručeny na adresu jejich trvalé-
ho pobytu nejpozději 3 dny přede dnem konání 
voleb, tj. do 7. října 2014.

Volby do 1/3 Senátu 
Parlamentu České republiky

Volby do zastupitelstev obcí
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Přehled sídel volebních okrsků v městském obvodu Plzeň 4:
Číslo

 volebního okrsku
Adresa volební místnosti

4001 LŠU, Revoluční 100

4002 Salesiánské středisko, Revoluční 98

4003 Salesiánské středisko, Revoluční 98

4004 28. ZŠ, Rodinná 39

4005 28. ZŠ, Rodinná 39

4006 28. ZŠ, Rodinná 39

4007 Gymnázium, Opavská 21

4008 Gymnázium, Opavská 21

4009 Gymnázium, Opavská 21

4010 Gymnázium, Opavská 21

4011 14. ZŠ, Zábělská 25

4012 14. ZŠ, Zábělská 25

4013 14. ZŠ, Zábělská 25

Číslo
 volebního okrsku

Adresa volební místnosti

4014 D klub, Zábělská 54B

4015 22. ZŠ, Na Dlouhých 49

4016 22. ZŠ, Na Dlouhých 49

4017 22. ZŠ, Na Dlouhých 49

4018 22. ZŠ, Na Dlouhých 49

4019 Hasičská zbrojnice, Hřbitovní 3

4020 D klub, Zábělská 54B

4021 22. ZŠ, Na Dlouhých 49

4022 Hasičská zbrojnice, Staroveská 7

4023 ZŠ Újezd, Národní 1

4024 Hasičská zbrojnice, Zemědělské nám. 3A

4025 Hasičská zbrojnice, Červenohrádecká 48

Štěpánka Kanická, odbor PSČO
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Festival českého jídla Žumberova vařečka 
přilákal k Jiřímu tisíce lidí

„Nešlo o  soutěž restaurací, ale o  soutěž degu-
stačních jídel. Soutěž restaurací, to už je taková 
nadstavba celé akce,“ zdůraznil Luboš Liška z po-
řádající agentury Agion. Garantem a předsedou 
odborné poroty byl vyhlášený šéfkuchař a před-
seda Svazu československých kuchařů Jaroslav 
Sapík. V porotě byl také jeho syn Pavel, šéfkuchař 
vyhlášené nejlepší restaurace za rok 2014 U Zla-
té studně v  Praze. Další osobností, která mimo 
jiné i  vyvrátila některé mýty o  nezdravé české 
kuchyni, byl propagátor zdravé výživy Petr Havlí-
ček.  „Je propastný rozdíl mezi tím, co by měl jíst 
manuálně  fyzicky pracující a  sportující člověk, 
a mezi tím, co si může dovolit sníst  nesportující 
úředník,“ řekl Havlíček. Milovníci jídla mohli ka-
ždý soutěžní pokrm za  Plzeňské dukáty ochut-
nat. Ochutnával i  starosta čtvrtého městského 
obvodu Michal Chalupný. „Jako člen poroty jsem 
musel ochutnat od každého trošku a musím říct, 
že vybrat chuťového favorita nebylo jednoduché.  
Jsem rád, že stejně jako minulé dva ročníky i ten 
letošní přilákal tisíce spokojených lidí. Když jsme 
před třemi lety tuto  akci vymysleli, bylo cílem 

nabídnout lidem z  obvodu zajímavou gurmán-
skou akci a ono se to takhle krásně rozrostlo až 
za hranice města. Dnes jsem tu potkal návštěv-
níky až z  Brna nebo Ostravy,“ uvedl starosta.  
Spokojený byl i primátor Martin Baxa i  jeho ná-
městek Martin Zrzavecký. „Je to výborná akce 
a  jsou to účelově vynaložené prostředky,“ uvedl 
Zrzavecký. V závěru pokrmy zhodnotila odborná 
porota. „První je vždy chuť jídla,“ řekl Pavel Sapík. 
„Pak je důležitý vzhled a při hodnocení jsme při-
hlédli i k tomu, jak kuchyně reprezentovaly svůj 
stánek,“ uvedl Jaroslav Sapík, který akci hodnotil 
velmi vysoko a  slíbil, že kuchaře ze zúčastněných 
restaurací, přizve na vaření na některou z recepcí 
na Pražském hradě. 
U  odborné poroty zvítězil hovězí pupek 
s  omáčkou z  pečených dýní a  jablek s  más-
lovými noky a  kerblíkem a  u  návštěvníků 
zauzené kachní prso s  jeřabinovou omáč-
kou, šťouchaným bramborem. Zvláštní cenu 
za inovaci získala Jana  Podaná z restaurantu 
Lesní Zátiší za přípravu valdštejnského toče.

Hovězí pupek s omáčkou z pečených dýní a jablek, podávané s máslovými noky s kerblíkem nebo zauzené kachní prso doplněné jeřabino-
vou omáčkou a šťouchaným bramborem, podávané s lístky mladého baby špenátu či staročeský valdštejnský toč plněný sardelovým máslem 
s brusinkovo-petrželkovou omáčkou a smetanovými noky. Na gurmánském festivalu si na své přišel opravdu každý. Sešlo se zde přes šest tisíc 
návštěvníků, kteří zkonzumovali téměř čtyři tisíce porcí jídel.  První návštěvníci 3. ročníku festivalu jídla a pití Žumberova vařečka přicházeli 
6. září na louku ke sv. Jiří už dopoledne.  Do 22 hodin si pak užili dobrého jídla, pití a zábavy. Mohli ochutnat desítky vynikajících jídel, různé 
druhy vín, piv, sýry a další dobroty. A nechyběla ani soutěž o nejlepší pokrm.

Diplom za největší počet prodaných jídel předal místostarosta MO 4 Zdeněk Mádr restauraci COMIX 
Excelent Urban Pub s počtem 806 prodaných jídel. „Je úctyhodné, jak tato restaurace po pouhých čty-
řech měsících provozu umí nalákat zákazníky na dobré jídlo,“ uvedl místostarosta

Vařečku rytíře Žumbery získala restauarace Na Zimáku. Trofej předal starosta MO Plzeň 4 
Michal Chalupný. Ten byl s třetím ročníkem kulinářské akce velmi spokojen a ocenil všech-
ny, kteří se na jejím organizování podílel

Třetí ročník festivalu se opět povedl. Organizátoři a spolupo-
řadatelé byli spokojeni

Uvařené pokrmy pak hodnotila odborná porota v čele s šéf-
kuřem Jaroslavem Sapíkem a jeho synem Pavlem

Kromě dobrého jídla tu nechyběl výborný program. Líbilo se 
například vystoupení taneční skupiny Storm Ballet

(ol)

Soutěžící restaurace a jejich menu:

Pivovarský dvůr Purkmistr - Brasírované hovězí lýtko na višňo-

vém ležáku, mačkané brambory s grilovanou medovou karotkou

Švejk restaurant Tivoli - Zvěřinový guláš z revíru France Josefa 

s domácím česnekovým chlebem

Krčma Stará sladovna - Jelenina štrejchovaná medovou var-

muží a halušky s liškami

Restaurant Lesní Zátiší - Staročeský valdštejnský toč plněný 

sardelovým máslem s brusinko-petrželkovou omáčkou a smeta-

novými noky

Restaurace a pivovar Pod lípou - Selečí kolínko přelité omáč-

kou z  polotmavého piva s  kyšickým minichlebem, marinované 

červenou cibulkou a zdobené polníčkem

Restaurace Šach-mat - Domácí bramborové knedlíky plněné 

uzeným, kedlubnové a červené hlávkové zelí s jablky, cibulka

Comix excelent Urban Pub - Zauzené kachní prso s  jeřabino-

vou omáčkou, šťouchaným bramborem s lístky baby špenátu

Restaurace Na Zimáku - Hovězí pupek s omáčkou z pečených 

dýní a jablek s máslovými noky s kerblíkem.

Foto na stránce  Marcela Svěchotová 
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Obě samice africké antilopy kudu velkého,   
Madeira a Boteti, přivedly na svět v rozmezí čtyř 
dní své dcery, konkrétně 15. a 19. srpna. Celé stá-
do je nyní v  zázemí, než se mláďata rozkoukají 
na světě a budou k vidění ve společném výběhu 
se žirafami a buvolci běločelými, kde jsou rovněž  
letošní mláďata. První dva odchovaní kudu z Plz-
ně již jsou v ZOO Zlín a Bojnice. Kudu je v Plzni 
chován už od roku 2010.

Mezinárodní den ochrany zvířat, který se připo-
míná 4. října, je v Zoologické a botanické zahradě 
města Plzně již tradičně spojen se Zvířecí sobo-
tou s  velkým srazem plyšových zvířátek. Letos 
akce připadá na sobotu 4. října, tudíž přímo na 
Mezinárodní den ochrany zvířat. Program před 
Tropickým pavilonem vyplněný různými rodinný-
mi soutěžemi o zajímavé ceny začíná ve 14 hod. 
a potrvá do 17 hod. Sraz plyšáků je ve 14,30 hod. 
rovněž před Tropickým pavilonem. Každý, kdo 
přijde s plyšovým zvířátkem, dostane zvláštní od-
měnu. Za týden – v sobotu 11. října – pokračuje 
Hravý podzim Během Kilometrovkou po šesti. 
Jedná se o  rekreační běh psích páníčků s  jejich 
miláčky. Sraz je ve 14 hod. na počátku památné 
aleje u Kalikovského mlýna, cíl před ředitelstvím 
zoologické a botanické zahrady. Běh je určen pro 
všechny, kteří chtějí prožít příjemné odpoledne 

Pod mottem Město vytváříme společně! se usku-
teční třídenní dobrovolnický festival projektu 
Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. „An-
děl Fest“ si klade za cíl přispět k  opravě, čištění 
a  zkrášlení Plzně předtím, než do města v  příš-
tím roce zavítají tisíce návštěvníků. Dobrovolník 
se může zapojit do jedné či více vypsaných akcí 
a  pomoci dle zájmů a  časových možností. Zá-
roveň jde o příležitost, jak se stát členem Klubu 
strážných andělů a aktivně se podílet na úspěšné 
realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní měs-
to kultury 2015. „Pojďme dát městu více barev, 
přispějme k  lepšímu soužití, k  pohodlnějšímu 
pohybu handicapovaných po městě, informujme 
o možnostech dobrovolnictví, upravme a otevř-
me Plzeň světu! Čím více nás bude, tím viditel-
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Druhou říjnovou sobotu do Kilometrovky Nové přírůstky
v ZOO Plzeň

O prázdninách se pilně pracovalo i na oplocení mateřských škol v obvodě MO Plzeň 4. Oplocení areálu
 57. MŠ, ul. Nad Dalmatinkou; 64. MŠ, ul. Pod Chlumem a 33. MŠ, ul. Kyšická byla již několik let v nevyho-
vujícím stavu. Na žádosti ředitelek jednotlivých MŠ a s ohledem na finanční možnosti MO P4 se vedení 
obvodu po projednání v orgánech samosprávy rozhodlo, že letos oplocení obnoví. Jednalo se o kom-
pletní opravu cca 633 m oplocení spočívající v jeho výměně za nové. V rámci výběrového řízení byla vy-
soutěžena celková částka ve výši 1,7 mil. Kč vč. DPH.

Opravy oplocení areálů mateřských 
škol v Doubravce

Před 57. MŠ Nad Dalmatinkou Po opravě Vedení městského obvodu Plzeň 4 zajistilo ze 
svého rozpočtu 6 mil. Kč do rozpočtu Správy ve-
řejného statku města Plzeň na opravy chodní-
ků na území městského obvodu Plzeň 4. Zakáz-
ka byla vysoutěžena za necelých 6 mil. Kč. Od 
září 2014 se tak postupně v 1. kole opravuje cca 
6350 m2 ploch chodníků v nevyhovujícím stavu. 
Zbývající finanční prostředky budou vynalože-
ny na 2. kolo oprav chodníků, které by dle infor-
mace SVSMP mělo být dokončeno ještě v letoš-
ním roce.

Opravy chodníků

Anděl Fest přispěje ke zkrášlení Plzně
nější bude výsledek,“ vyzývá Christian Potiron ze 
společnosti Plzeň 2015. Na dobrovolníky čekají 
v  rámci Anděl Festu aktivity čítající kromě roz-
manitých zásahů do veřejného prostoru také so-
ciální a kulturní projekty. Například úklid zeleně, 
malování podchodů, opravy dětských hřišť a  la-
viček či výroba ramp pro vozíčkáře. Připravovat 
se bude také prostor bývalého depa plzeňských 
dopravních podniků v  Cukrovarské ulici, kde se 
v  roce 2015 odehraje část hlavního programu. 
Připojit se k prvnímu ročníku festivalu ve dnech 
17. až 19. října mohou zájemci po přihlášení do 
projektu Anděl Fest na webových stránkách spo-
lečnosti Plzeň 2015 (www.plzen2015.cz), a to až 
do 10. října. 

a  ještě si odnést nějakou cenu. Mottem akce je 
známé Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se! 

  Foto: Jaroslav Vogeltanz

Další obohacení má stádečko buvolce běločelé-
ho,  k jarnímu samečkovi přibyla v červenci (*5.7.) 
ještě sestřička. Ve společném výběhu se žirafami 
a kudu velkými tak přes den běhají 3 dospělé sa-
mice a 2 letošní mláďata buvolce běločelého.
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Místní dobrovolní hasiči v Bukovci si připomně-
li 105 let od  svého založení. Oslavy vyvrcholily 
14.  června jubilejní soutěží v požárnickém spor-
tu výjezdových jednotek regionu. Spolu s hasiči si 
výročí připomněly desítky jejich příznivců.  V sou-
těži porovnávalo své kvality devět hasičských 
družstev. Bukovečtí muži obsadili 1. a  2. místo, 
ženy skončily na  třetí příčce. Výkony jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů ocenil při příležitosti 
významného jubilea také starosta městského ob-
vodu Plzeň - Doubravka Michal Chalupný.

Na programu nechyběl maškarní bál, výlety ani 
společné hry. Soustředění v  závěru prázdnin, 
které se konalo v Plzni, již bylo plně určeno k pi-
lování závodních sestav. Podzimní plán závodů 
je bohatý. Děvčata čeká soutěž v  německém 
Hofu, Brettenu či Norimberku. 
Nejprve prověří svoji výkonnost na domácí půdě. 

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá 7

Gymnastky čeká pestrá podzimní sezóna

Během léta uspořádali skauti z  městského ob-
vodu Plzeň 4 pět stálých a  jeden putovní tábor. 
Tábory se konaly na mnoha zajímavých místech 
od  hvozdů Českého lesa, přes kaňon šumavské 
Otavy a  údolí Kosího potoka až po  rozkvetlou 
louku na  Nepomucku. Putovní tábor navštívil 
Jeseníky a Rychlebské hory. Všechny tábory měly 
téma, které prostupovalo celý pobyt, jako Divo-
ký západ, Letopisy Narnie nebo japonsky ladění 
Duchové lesa. Děti i jejich vedoucí si tábory velmi 
užili a už se těší na další. 
Skauti Doubravka, jak se sami nazývají členové 
střediska 5. květen Plzeň, se skládají z  necelých 
dvou stovek skautek a  skautů. Středisko se dělí 
na  šest oddílů. Každý oddíl má přes rok vlast-
ní pestrý program, který se skládá ze schůzek, 
různorodých výprav a již zmíněných táborů. Čas 
od času uspořádají společně členové doubravec-
kého střediska společnou výpravu nebo akci pro 
veřejnost. Na začátku září například proběhl Den 
otevřených kluboven. První pátek v  měsíci tak 
měli všichni možnost podívat se do areálu klubo-
ven pod Chlumem a vyzkoušet si střelbu z praku 
a nerfky, vysoká lana, motání kofoláčků, kreslení 
komiksů, malování na sklo a výrobu placek. Akce 
se zúčastnilo kolem padesáti dětí a třiceti rodičů. 
A  skautské klubovny zůstanou symbolicky ote-
vřené i nadále, protože středisko nabírá nové čle-
ny. Stačí zadat do vyhledávače „Skauti Doubrav-
ka“ a vybrat si oddíl, který vám sedne. 

Skauti Doubravka 

Oddíl Slavia SK Rapid pořádá 4. října v hale TJ Sla-
voj Plzeň 15. ročník Plzeňského poháru, závo-
du jednotlivkyň, a  již 26. ročník Memoriálu Ji-
řiny Krocové, soutěže družstev. Startovní pole 
každoročně čítá téměř stovku gymnastek růz-
ných věkových kategorií. I letos se kromě závod-
nic z ČR představí i zahraniční sportovkyně. Tra-

dičně nejpočetnější 
bude delegace z  Ně-
mecka. K  vidění bu-
dou nejen závodní se-
stavy, ale také baletní 
a  taneční vystoupení. 
Dopolední část bude 
určena národnímu 
soutěžnímu progra-
mu, hlavní meziná-
rodní závod proběh-
ne v  odpolední části 
po  slavnostním zahá-
jení, jež se uskuteční 
ve  12 hodin. Srdečně 
zveme příznivce mo-
derní gymnastiky i ve-
řejnost. 

Ani během léta plzeňské gymnastky nezahálely. Závodnice doubraveckého oddílu Slavia SK 
Rapid se v rámci přípravy na podzimní závodní sezónu zúčastnily hned dvou letních soustředě-
ní. Červencový pobyt v rekreačním zařízení Radost v obci Dol byl věnován sportovnímu rozvoji. Celkem 75 prvňáčků přivítal v 28. základní škole 

v Lobzích starosta ÚMO Plzeň 4 a bývalý žák této 
školy Michal Chalupný. Všichni obdivovali  i kera-
mický totem ve  slunečním parku, který vyrobili 
žáci v hodinách keramiky pod dohledem učitelky 
Jany Tomanové. 

Úřad městského obvodu Plzeň 4 nabízel obča-
nům Doubravky od 1. 5. do 31. 8 2014 zajištění 
odtahu a následnou ekologickou likvidaci dlou-
hodobě stojících osobních aut a autovraků zdar-
ma. Odbor ŽP za  tuto dobu zaevidoval a vyřídil 
osm žádostí o tuto službu. V případě jakéhokoliv 
dotazu ohledně ekologické likvidace vozidel se 
můžete obracet na  odbor ŽP, tel. 37  803  6683, 
případně email: vojtal@plzen.eu.  

Odtahy vozidel

Poznejte příběhy 
Doubravky!

Ve 28. ZŠ 
mají 75 prvňáčků

(hel)

Hledání příběhů, objevování čtvrtí, domů a ulic. 
V  rámci projektu Skryté město vzniká webová 
mapa – průvodce po  Plzni, který bude prezen-
tovat historii i  současnost jednotlivých obvodů 
a  lokalit. Objevte tak příběhy Doubravky, vzpo-
mínky pamětníků i  historická fakta. Interaktivní 
mapa Skrytého města prezentuje celkem 18 klí-
čových plzeňských témat. Dozvíte se víc napří-
klad o  historii plzeňského pivovarnictví, o  vzni-
ku a  historii Škodových závodů, o  osobnostech 
dávné i současné Plzně a zjistíte, čím je Plzeň vý-
jimečná a specifická. Mapu najdete od poloviny 
října na www.mapa.skrytemesto.cz. Projekt vzni-
ká ve  spolupráci lokálních institucí, organizací 
i jednotlivců. Je součástí projektu Plzeň - Evrop-
ské hlavní město kultury 2015.

ALFA chystá premiéry

Hasiči v Bukovci 

Plzeňské Divadlo ALFA vkročilo do  sezóny 
2014/15 už tradičně představením v rámci Mezi-
národního festivalu Divadlo, kdy odehrálo v klu-
bu komedii Čert tě vem!, za  kterou získal herec 
Petr Borovský cenu na  letošní Skupově Plzni. 
V  současné době je v  plném proudu zkoušení 
první novinky, vesmírné pohádky KOSMO 1 v re-
žii Petra Vodičky, jejíž premiéra bude už 6. října. 
Další tři premiéry se uskuteční v průběhu sezóny 
a  na  repertoáru divadla zůstává i  14 inscenací 
z předchozích let. Divadlo ALFA si nově užijí di-
váci v Praze. Od října bude každý měsíc hostovat 
v Divadle Ta Fantastika. Diváci v Plzni se naopak 
mohou těšit na  zajímavé inscenace hostujících 
pražských i mimopražských souborů, které ALFA 
zve na svoji domovskou scénu na Rokycanské.

(šma)



Cv i če n í  p ro  s e n i o r y  úterý 7. 10 – 2. 12.   9.30-10.30     KURZOVNÉ: 400,- Kč
- psychosomatické cvičení
- první hodina: 9 -11 (s přednáškou)
- přihlášky předem

Ku r z :  Š p e r k y  z   k ů že  12. 10.   9.00    KURZOVNÉ: 70,- Kč 
- přihlášky předem!

Po h á d k a :  Kd o  s i  h ra j e,  n e z l o b í !  12. 10.   15.00   VSTUP: 40,- Kč
- předprodej vstupenek půl hodiny před začátkem představení

Pav l í n a  Fi l i p ovs k á  16. 10.   15.00     VSTUP: 20,- Kč
- pořad pro seniory

Vo s kove c ,  We r i c h  a   J e že k  30. 10.   15.00     VSTUP: 20,- Kč
- pořad pro seniory

Ku r z :  Ti f f a ny  8. 11.  9.00  - přihlášky předem!     KURZOVNÉ: 100,- Kč

Po h á d k a :  P l e te n é  p o h á d k y  neděle 8. 11.  15.00    VSTUP: 40,- Kč
- předprodej vstupenek půl hodiny před začátkem představení

P l ze ň s k ý  Pe p í c i  a n e b  Ko co u ř i  ze z ´ P l z n ě  13. 11.   15.00
- VSTUP: 20,- Kč
- pořad pro seniory

H a r m o n i kové  d u o  27. 11. 15.00  - pořad pro seniory     VSTUP: 20,- Kč

Vá n o č n í  va z b a  k vě t i n  29. 11. 9.00     VSTUP: 50,- Kč

ří j e n  2 0 1 4

l i s to p a d  2 0 1 4
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