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Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Doubravecké jarobraní oživilo legendy Ušetřené miliony
městského obvodu

Vítání jara spojené
s bohatým kulturním
programem uspořádal v závěru března
Městský obvod Plzeň-Doubravka v OD Centrum Doubravka. Doubravecké jarobraní zahájil starosta městského
obvodu Michal Chalupný. Předal klíč bájným
bytostem k otevření pomyslné zlaté brány
vedoucí k jaru. Následoval slet roztodivných
strašidel. Mezi prvními přiletěla čarodějnice,
která chrlila zaklínací formule a vše ostřížím
zrakem sledoval obávaný Ohnivák.
„Slavíme návrat k přírodě a staročeským tradicím, to znamená přivítání jara a zahnání
zlé zimy“, poznamenal starosta Chalupný.
„Do Doubravky se vrací jaro, je třeba ho náležitě přivítat a naplnit jarní dny dobrou náladou. Dokonce se k nám dnes přidalo i sluníčko, takže nálada dobrá, lidé se baví a jsou
spokojeni. A o to nám šlo,“ dodal starosta,
který přišel v dobovém kostýmu.
Stovky návštěvníků obdivovaly obří loutky,
hudebníky, kejklíře, komedianty a pobavil

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 na rok
2013 byl schválen Zastupitelstvem MO Plzeň 4
v prosinci 2012 v celkovém objemu 79 mil. Kč.
V průběhu roku 2013 docházelo ke změnám
celkového objemu v závislosti na aktuální skutečnosti. Po schválených rozpočtových změnách objem rozpočtu městského obvodu Plzeň
4 se navýšil v průběhu roku 2013 o 14 mil. Kč,
tj. na celkových 93 mil. Kč. Po provedení finančního vypořádání vykázal městský obvod Plzeň
4 přebytek hospodaření za rok 2013 ve výši
11.659.554,18 Kč. Po převodu těchto finančních
prostředků do rezervního fondu městského obvodu Plzeň 4 činily „volné“ finanční prostředky
cca 14,5 mil. Kč. Vedení MO Plzeň 4 chce část
těchto prostředků využít především na opravu
chodníků v městském obvodu Plzeň 4, ale také
na vybudování parkoviště u 54. mateřské školy
ve Staniční ulici, na rekonstrukci komunikace
v Partyzánské ulici nebo na pořízení a instalaci
informačního radaru v ulici K Fořtovně v Červeném Hrádku. Všechny tyto akce by měla v tomto
roce zajišťovat Správa veřejného statku města
Plzně. Dále vedení MO Plzeň 4 předpokládá
umístění nových dětských herních prvků a sestav a také cvičebních prvků pro seniory. Pro
podporu sportu a volnočasových aktivit se vedení MO Plzeň 4 rozhodlo navrhnout navýšení
objemu finančních prostředků, které jsou vyčleněny pro žadatele o příspěvky z rozpočtu MO
Plzeň 4. Navýšení objemu finančních prostředků
je 1,5 mil. korun.
je průvod ´roztodivných existencí´. Cíl organizátorů, oživit báje, pověsti
a legendy z pohádkového království ze soutoku plzeňských řek a společně s mýtickou
královnou Swigou oslavit návrat slunce, byl
splněn. Na své si přišel každý.
A bylo pamatování nejen na zábavu, ale i žaludky návštěvníků.
Jarobraní připomnělo blížící se Velikonoce. Nejvýznamnější křesťanské svátky se
letos konají v druhé polovině dubna. Podle
křesťanů jde o oslavu zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, pro nevěřící jsou to svátky jara. Velikonoční neděle letos vychází na 20. dubna.
Velikonoční pondělí je ve znamení pomlázky, kdy chlapci chodí šlehat dívky čerstvým
proutím - pomlázkou a koledují odměnu.

Z OBSAHU
• Evropské volby 23-24. května 2014. Volby do Evropského parlamentu proběhnou
ve dnech 23.–24. května 2014. Podrobněji čtěte na straně 8.
• Pozvánka na vzpomínkové pietní akty, které
se budou konat v dubnu a v květnu v městském
obvodu Plzeň 4 Doubravka. Přehled akcí najdete
na straně 2
• Seriál o projektech, které bude městský obvod Doubravka v nejbližší době realizovat. Tím
prvním je úprava prostranství před objektem Jitřenka. Odpovědi, kolik bude projekt, stát, kdy se
začne realizovat a další, si přečtěte na straně 3.
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Zamyšlení místostarosty
Vážení
spoluobčané,
během prvního čtvrtletí každého roku
probíhají
výroční
schůze různých neziskových organizací,
působících na našem
obvodě. Pokud jsem
na takovou schůzi pozván, rád se jí zúčastním,
neboť při hodnocení činnosti každé takové
organizace nebo spolku mám možnost se seznámit s problémy, které je trápí, a následně
hledáme na radnici možnosti, jak jim pomoci.
V posledních letech trápí prakticky všechny
tyto organizace a spolky jeden společný problém a je jedno, jestli je to organizace nebo
spolek zaměřený na sport, kulturu, obecně
prospěšnou, nebo např. sociální oblast – společným jmenovatelem jejich problémů je
nedostatečný zájem aktivních mladých lidí
o tuto činnost. A tak počty mladých lidí v těchto organizacích a spolcích klesají.
Vím, že fenomén dnešní doby pro mladé
jsou počítače, internet, sociální sítě apod.,
věci, které za mého mládí nebyly, takže formy
trávení volného času tehdy a teď nemá smysl
srovnávat, ale nebude dnešní mladé generaci
chybět pohyb, radost ze společného sportovního úspěchu nebo kulturního zážitku? Nebude

jim chybět dobrý pocit z toho, že udělali pro
někoho dobrý skutek?
Určitě nepatřím k těm, kteří by říkali, že je
dnešní mládež špatná – je a bude taková, jaká
bude jejich výchova v rodině, prostředí,ve kterém žijí, a jaké jim budeme mimo jiné nabízet
možnosti trávení volného času. A v tom vidím
veliké možnosti i příležitost, jak nalákat mladé
lidi ke sportování či jinému zájmovému vyžití.
Jsem přesvědčen, že v tomto směru hrají různé
sportovní kluby, kulturní spolky nebo veřejně
prospěšné organizace velikou roli.
Díky úsporám, které vznikly výrazně nižšími náklady na zimní údržbu, než jsme s ohledem na mírnou zimu původně předpokládali,
a díky některým zvýšeným příjmům do našeho
rozpočtu, jsme se rozhodli navrhnout zastupitelům našeho obvodu navýšit finanční příspěvky těmto neziskovým organizacím z 1 mil.
Kč na 1,5 mil Kč, tedy o 50 %.
Věřím, že většina zastupitelů bude mít stejný, nebo podobný názor jako my a náš návrh
podpoří. Čerpání těchto prostředků je průběžně naším úřadem kontrolováno, a tak by navýšení těchto dotací mělo přinést dvě pozitiva
– jednak zkvalitnění činnosti těchto organizací a spolků a v neposlední řadě i odlehčení
finanční zátěže na peněženky rodičů těchto
dětí, kterou musí za aktivitu v těchto organizacích či spolcích vynakládat.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Pozvánka na vzpomínkové
pietní akty v MO Plzeň 4
• 17. 4. 2014: památka obětí náletu a padlých ve
2. světové válce – 10.00 Sousedská ulice, 11.00
Jateční ulice, 14.00 Habrmannův park + budova
Konzervatoře, Plzeň-Doubravka
• 29. 4. 2014: pietní akce na počest padlých čs.
letců z Plzně-Doubravky, 16.00 hodin Habrmannův park, následně položení květin k pamětní
desce na budově Konzervatoře, Plzeň-Doubravka, přátelské posezení na ÚMO Plzeň 4
• 8. 5. 2014: 9.00–11.00 – položení květin k pomníkům: 9.00 Újezd, 9.15 Hřbitovní ulice, 9.30
Střelnice Lobzy
• 29. 5. 2014: 11.00 pietní akt u pomníku popraveného vůdce rumburských rebelů Stanka
Vodičky v Plzni-Lobzích.

Akce v D klubu:
duben 2014
• Akce pro veřejnost
• 8. 4. - 29. 4. vždy v úterý 16-17 hodin
kurz: Angličtina pro seniory
• 12. 4. 9.00 hod. kurz: Pedig
- zápichy do květináčů a dekorace
• 12. 4. 15.00 hod. pohádka:
Mňam pohádky
• 14. 4. 15.00 hod. Velikonoční zdobení
• Akce pro seniory
• 10. 4. 15.00 hod. Richard Adam a Dana
Chytilová - Stará láska nerezaví
• 24. 4. 15.00 hod. Máj - lásky čas

Čtrnáctka v Zábělské slaví 40 let od otevření školy
Druhý zářijový den v roce 1974 byla otevřena pro
děti z Doubravky a okolí nová škola v Zábělské
ulici. Jak bylo tehdy v Plzni zvykem, dostala škola
pro lepší identifikaci své číslo Čtrnáctku. Do nové
budovy se zapsalo 618 žáků do celkem 18 tříd,
ve kterých sedělo 40 dětí. Letos v září usedlo
do lavic školy 500 žáků. O vzdělání a výchovu se
stará 32 učitelů a sedm vychovatelek školní družiny. Škola patří mezi nejmoderněji vybavené
ZŠ v Plzni. Vedení školy si je vědomo důležitosti
efektivního hospodaření a zasvěceně pracuje
s ekonomickými možnostmi, například využitím
finančních podpor ze strukturálních fondů. Výrazně tak rozvíjí schopnost realizace cílů a projektů,
které ještě před pár lety byly pro školu nedostupné. Zeptali jsme se ředitelky 14. ZŠ Mgr. Heleny
Liškové na současný život „Čtrnáctky“. Paní ředitelko, „Čtrnáctka“ zapojuje děti do úspěšných
projektů také mezinárodního charakteru,
které jsou finančně podpořeny různými institucemi. Přibližte nám některé z projektů,
podpořených Evropskou unií. Jedná se o projekt „EU peníze školám“ na podporu rozvoje pro
konkurenceschopnost, o mezinárodní projekt
Comenius „Anglické výrazy kolem nás“ s naší
partnerskou základní školou v Žilině ve Slovenské
republice a projekt „Řemeslo očima žáků“, zamě-

řený na propagaci potravinářství. Čtrnáctka je
moderní škola. Jaké má technické zázemí? Nadace ČEZ pomohla ve škole vybudovat odbornou
učebnu fyziky, tzv. Oranžovou učebnu. Naše škola
byla první základní školou ve městě ve školním
roce 2009/10, která začala ve velkém využívat digitální interaktivní tabule. V letošním roce přibyla
ve škole odborná učebna, která svým vybavením
umožňuje rozvíjet u žáků 2. stupně manuální
zručnost a vztah k technickým oborům. Dá se
říci, že v žácích podporujete technické a praktické myšlení? Ano, zúčastnili jsme se I. ročníku
soutěže „Objevujte jinak“, za níž stojí partnerství
Techmanie, Plzeňského kraje a města Plzně. V ní
se hodnotila efektivita, s níž jsme dokázali využít
nástroje neformálního vzdělávání ve své výuce.
Naše škola je mezi deseti nejlepšími školami, které získaly volný vstup do 3D Planetária a „nové“
Techmanie pro své žáky. Patříme i mezi první školy, které zavedly do výuky iPad. Hodně se mluví
o čtenářské či finanční gramotnosti. Jak se
zapojujete do těchto aktivit? V této oblasti využíváme dotace a zapojujeme žáky do projektů,
v nichž získávají potřebné kompetence. Máme vyškolené pedagogy. Třeba žáci 9. ročníků jsou zapojeni do programu „Rozumíme penězům“. Šesté
třídy jsou letos poprvé účastníky celonárodní sou-

těže „Souboj čtenářů“. Spolupracujeme s doubraveckou knihovnou. Máme moderně vybavenou
učebnu, která plní i funkci žákovské knihovny
a studovny. Co je ještě zajímavé pro rodiče
předškoláků, kteří teprve vybírají školu pro
své dítě? Od 1. třídy se mohou děti učit anglický
jazyk nebo se věnovat počítačům či rozšířené tělesné výchově. Naše škola je zapojena do projektů
„Ovoce do škol“, „Zdravá škola“, „Zelená škola“, pro
budoucí prvňáčky organizujeme kurz „Úspěšný
předškolák“, který mívá velký úspěch. Můžeme
nabídnout spoustu kroužků – florbal, počítače,
angličtina, keramika, nově i sborový zpěv, každoroční výjezdy do školy v přírodě. Samozřejmostí je
i příjemná atmosféra ve třídách a péče i mimo vyučování ve školní družině. Co nabídne Čtrnáctka
během oslav svého 40. výročí? Oslavy zahajujeme ŠKOLNÍ AKADEMIÍ v KD Peklo 29. května
v 16 hodin. Přijďte se podívat na vystoupení našich žáků. Vstup je zdarma a srdečně vás zveme.
Ve spolupráci se Spolkem rodičů naší školy připravujeme ZAHRADNÍ SLAVNOST v areálu školy 20.
září od 14 hodin a chystáme výstavu SVĚT NAŠICH
ŽÁKŮ v mázhauzu radnice, která bude zahájena
vernisáží 22. listopadu 2014. Srdečně zveme bývalé
žáky, zaměstnance, ale i všechny občany, kteří se chtějí
přijít podívat a seznámit se se Čtrnáctkou.

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

2

Duben 2014

Úvodník starosty
Vážení
spoluobčané,

tak už máme
jaro, doufejme, že se
na rozdíl od zimy vyvede lépe. Jak je na jiném místě v tomto
čísle Doubraveckých
listů uvedeno, podařilo se nám ušetřit nemalé finanční prostředky.
Ty samozřejmě budou použity na věci, kde obvod „tlačí“ pata. Celé volební období jsme zkoušeli najít možnosti, jak zajistit realizaci staveb
jako je například přístavba 54. MŠ, rekonstrukce
Partyzánské ulice nebo i opravy chodníků. Z našeho „normálního“ rozpočtu se toto realizuje
velmi složitě. Takže jsme dílem něco za tři roky
našetřili a nakonec jsme i našli cestu ve sdruženém financování. Jak toto sdružené financování vypadá? Nic složitého, část částky jde z obvodního rozpočtu, zbytek je buď z prostředků
města, nebo z nějaké dotace. Je pravdou, že jednání byla často velmi zdlouhavá a někdy velmi
složitá. Ale je to již za námi. Možná není z hlediska voleb letos příliš „taktické“ rozkopat „celou“
Doubravku. Z našeho pohledu je ale důležitější
tyto věci udělat, protože už jsou Vám slibovány
hodně dlouho. Ano, některá místa v Doubravce

Slavnosti svobody 2014
budou možná rozkopána i v době voleb, například již zmiňovaná rekonstrukce Partyzánské
ulice, kde se budou kompletně měnit všechny
sítě (voda, plyn i elektřina), budovat parkovací
místa a pokládat kompletně nové povrchy se
asi nestihne. Zaznamenal jsem i návrh, aby se
rekonstrukce odsunula…Když jsme nastoupili
před třemi roky, tak jsme tuto rekonstrukci Vám
občanům slíbili a sliby se mají plnit nejen o Vánocích. Pokusím se tedy apelovat na Vás všechny, kteří pocítíte zvýšený stavební ruch, nejen
v této zmíněné lokalitě, abyste byli trpěliví. Připomíná mi to značku známou hlavně z našich
dálnic se smutným smajlíkem a textem: „Musíme to opravit“. Jen doufám, že výsledek bude
končit úsměvem. Jsme připraveni Vám podat
informace ke všem probíhajícím rekonstrukcím,
případně věci usměrňovat dle možností tak, aby
dopad na Váš každodenní život byl co nejmenší.
A na závěr možná informace, která potěší obyvatele Starých Lobez. V plánu investic Magistrátu města Plzně je na základě našich dlouhodobých požadavků konečně zařazeno pořízení
projektové dokumentace na oddělenou kanalizaci (včetně finančního krytí) a příští rok má
následovat i realizace. Nevím sice jak dopadnou
volby, ale jestli bude po volbách v mých silách
toto ovlivnit, udělám vše pro to, abyste se této
kanalizace po dlouhých letech dočkali.

U příležitosti 69. výročí konce 2. světové války
proběhnou i letos v Plzni od 2. do 6. 5. Slavnosti
svobody. Hlavní program je přichystán na první
květnový víkend. Následující dny budou ve znamení pietních aktů a vzpomínkových akcí. Nezapomenutelné bude již tradiční setkání s veterány. Právě tato setkání každoročně motivují
veterány k cestě do Plzně a těší se zájmu veřejnosti. Centrum Plzně ožije hlavním programem
oslav. Těšit se můžeme na military kemp za OC
Plaza, který nabídne ukázky ze života vojenských historických i současných táborů. Potkáme zde 16. obrněnou divizi, 17. výsadkovou
divizi, Československou samostatnou obrněnou
brigádu či tábor wehrmachtu. Děti zabaví air-softová střelnice či projížďky džípem zdarma.
Netrpělivě vyhlížená a očekávaná kolona historických vozidel dorazí do centra 4. května dopoledne ze Sukovy ulice. Kolona Convoy of Liberty
bude letos komentována veřejným rozhlasem.
Projede Klatovskou třídou, sady Pětatřicátníků,
Tyršovou a Rooseveltovou ulicí a do svého stanoviště na náměstí Republiky. V doprovodném
programu vystoupí Pilsner Jazz Band, skotští
dudáci Rebel Pipers, Marta Kubišová, The Tap
Tap a další. Slavnosti svobody vyvrcholí v úterý
6. května pietním aktem „Díky, Ameriko!“ v 16.30
hodin. Více na: www.slavnostisvobody.cz

Bc. Michal Chalupný, starosta MO 4

Projekty, které budou realizovány

Poděkování odboru
životního prostředí MO 4

Dovolte nám, abychom Vám touto cestou dodatečně poděkovali za úpravu
okolí před naším zařízením „Dětské
centrum Plzeň”, Partyzánská 55. Košaté
keře, které zasahovaly svými větvemi až
do vozovky, dost často bránily bezpečnému vjezdu aut, která zásobují naše
zařízení, včetně sanitek. Ještě jednou
děkujeme a věříme, že při úpravě zeleně
budeme i nadále dobře spolupracovat.
MUDr. Jana Tytlová,
ředitelka Dětského centra

Přinášíme první ze série článků, které Vám budou představovat projekty, jež jsou nebo budou
v nejbližší době realizovány. Chceme tím zásadně zlepšit Vaši informovanost, aby nedocházelo
k často účelovým lžím a dezinformacím, kterých,
jak už je bohužel zvykem, jistě bude s blížícím se
datem voleb přibývat. Dnes si dovolím představit
projekt, který jsem lidově řečeno zdědil. Již řadu
let občané požadovali, aby se změnilo prostranství před bývalým objektem Jitřenky, dnes obchodem Norma. Když jsem nastoupil do úřadu,
zjistil jsem, že se touto problematikou intenzivně
zabývá Správa veřejného statku města Plzně
(dále jen SVSmP) i obvodní komise rozvoje. Z původního záměru „kosmetických“ oprav chodníků
na základě požadavku SVSmP, odborníků a členů
komise rozvoje nakonec po dlouhých diskusích

vznikl požadavek, aby se řešilo celé území ohraničené ulicemi Na Dlouhých, Ke Špitálskému lesu
a Ke Kukačce včetně úprav komunikací, parkové
zeleně a nových míst pro parkování. Před realizací
projektu bylo dohodnuto, že projekt bude rozdělen do několika etap, aby šel i s ohledem na finanční možnosti obvodu realizovat postupně.
Přesto, že to zákon nevyžadoval, bylo vyhlášeno
výběrové řízení na vyhotovení projektu, do kterého se přihlásilo několik firem. Z těchto firem byla
Radou městského obvodu vybrána projekční
firma s nejnižší nabídkovou cenou. Průběžně byl
celý projekt konzultován s komisí rozvoje, všemi
dotčenými orgány i vedením obvodu. Dokonce
se podařilo úpravou projektu ušetřit více než milion korun proti původním předpokladům. Celý
postup byl následně zkontrolován právníky i kon-

trolním výborem zastupitelstva a v nejbližších
týdnech bude realizována první etapa. Vlastní
realizaci pak včetně výběrového řízení na zhotovitele zajišťuje SVSmP. Po intenzivních jednáních
(i jako kompenzace nákladů s rozšířením projektu) bylo dohodnuto, že na vysoutěženou cenu 3, 2
mil. korun MO Plzeň 4 přispěje ze svého rozpočtu
částkou 1, 5 mil. korun, zbytek pak zaplatí SVSmP .
Přesto, že obvod ušetřil, můžete narazit na tvrzení,
že projekt je zbytečný, nikdy se nebude realizovat,
nebo je předražený…Nejlepší odpovědí je začátek realizace první etapy a příprava na další etapu, která by se měla začít v roce 2015. Vás, občany,
chci požádat o velkorysost při výstavbě, protože
to přinese provozní omezení v této lokalitě. Jsem
přesvědčen, že výsledek za to bude stát.
Bc. Michal Chalupný,
starosta MO 4
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Děti ohlídají U Berušek
Dobrá zpráva pro rodiče dětí, pro které se nenašlo místo v mateřských školách. Mohou je umístit v nově otevřené pobočce
již několik let fungujícího Centra dětí U Berušek. Od konce loňského roku je v provozu jeho pobočka v Plzni-Lobzích v Dítětově ulici 9, přímo nad Divadlem Alfa. O službách centra jsme si
povídali s jeho provozovatelkou Evou Kolářovou.
Máte za sebou dost dlouhou zkušenost s hlídáním dětí.
Kde všude máte svá Centra?
První Centrum vzniklo v květnu 2008 V Nýřanech, další pak
v obci Tlučná a nově v Lobzích. Ve všech nabízíme denní,
prázdninové, noční a individuální hlídání dětem zhruba od 15
měsíců věku. Nutná je samostatná chůze. Otevírací doba je od
5.45 do 18 hodin. Centrum nabízí nabízí nejlepší péči zkušených ošetřovatelek v příjemném prostředí, bohatý program
a spoustu aktivit. Využíváme oplocenou zahradu, kde zjara
vybudujeme dětem zázemí.
Oproti jiným zařízením nabízíte i specifickou službu, oč
jde?
V rámci našeho projektu – hlídání chceme umožnit pobyt
v našem zařízení i dětem se SPUCH (specifické poruchy učení a chování) v rozsahu několika hodin týdně. Činnosti dětí se
SPUCH budou vedeny odborníkem, speciálním pedagogem
a budou zaměřeny na adaptaci těchto dětí do běžného kolektivu. Důraz bude kladen na rozvoj komunikace, řečových
schopností, jemné a hrubé motoriky, kognitivních (poznávacích) schopností, sebeobsluhy apod. Činnosti budou probíhat
individuálně v závislosti na druhu a míře poruchy jednotlivých
dětí, a to buď formou her, nebo pomocí kompenzačních pomůcek. Zároveň budou poskytovány i poradenské služby rodičům, týkající se specifických způsobů výuky a výchovy dětí se
SPUCH. Cílem je usnadnit těmto dětem integraci do běžných
školských zařízení a poskytnout co nejúčinnější pomoc i jejich
rodičům.
Chystáte zajímavé akce nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Můžete nějaké zmínit?
Chystáme například setkání členů Policie s dětmi, ukázky
z práce psovodů, čarodějnické slety, výrobu a pouštění draků,
vánoční besídku a mnoho dalších akcí. Pro rodiče našich dětí
pak módní přehlídku a speciálně pro maminky chystáme setkání s vizážistkou. Po dobu, co se budou maminky zkrášlovat,
ohlídáme děti ve vedlejší třídě.

Velká jarní AKCE
stříhání ZDARMA!!!
duben - květen ke každému barvení
STŘIH ZDARMA
objednávky na tel. č.: 603 285 089
Kadeřnictví Alfa, Hrádecká 85,
Plzeň-Újezd
Přivítejte jaro
OPĚT OTEVŘENO
v nových barvách.
Velikonoce v Obchodním domě CENTRUM
Obchodní dům Centrum Doubravka pořádá 17. 4. od 14 do 18 hodin akci pro děti i dospělé Veselé Velikonoce v CENTRUMU. Program: 14-18 hod. výtvarný workshop,
pletení pomlázky, dekorace z pedigu, zdobení kraslic, 14.30 hod. CIRKUS BERTO –
klauniáda pro děti, 15.00 hod. Divadlo Kuba – Slepičí pohádka,16.00 hod. CIRKUS
BERTO, klauniáda pro děti a malování na obličej, pro maminky líčení zdarma, prodej
tradičních velikonočních výrobků a sladkostí. Pro návštěvníky OD vše zdarma!!!!

Správa bytů, rozúčtování nákladů na bydlení, dodávka tepla, energetické audity
– vše pro vaše spokojené bydlení zajistí naše společnost na jednom místě

POZOR!

POZOR!

Správa nemovitostí
Správa nemovitostí přes internet
Dodávka a montáž digitálních poměrových měřidel
s dálkovým odečtem s rozúčtováním – teplo, teplá
a studená voda
Non - stop havarijní dispečink zdarma

Provozování tepelných zdrojů (plynových kotelen,
výměníkových stanic)
Zajištění výhodného pojištění nemovitostí, odpovědnosti výboru SVJ
Vlastní energetické centrum s auditorem
Výborná dostupnost pobočky pro správu

Plzeňské služby – JEDINÁ společnost na území Plzeňska, která je schopna realizovat veškeré služby spojené
s bydlením na vysoké úrovni a za přijatelné ceny. Získejte i vy výhodu jednoho dodavatele služeb:

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domu, poměrové měřiče tepla, rozúčtování tepla a vody, energetické průkazy budov, non–stop havarijní dispečink
Hlavní sídlo
Doubravecká 2760/1
30100 Plzeň

Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
Blovice

Pobočka Starý Plzenec
Masarykovo nám. 121
Starý Plzenec

tel.:
mob.:
infolinka

377 499 421, 377 499 433
603 222 000
800 505 505
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Modernizace trati Rokycany – Plzeň

Na snímku zleva místostarosta MO 4 Zdeněk Mádr, starosta Michal Chalupný, Milan Majer z oddělení realizace SŽDC a ředitel výstavby trati Přemysl Krejsa
Foto Eva Hajšmanová

V polovině února se uskutečnilo veřejné slyšení pro obyvatele Doubravky, zejména pak
městské části Bukovec a Újezd, na kterém se
místní lidé dozvěděli podrobnosti o modernizaci železničního koridoru na trati Plzeň-Rokycany. Ten povede i pod kopci Homolka
a Chlum. Podle ředitele výstavby trati Přemysla
Krejsy je účelem modernizace především dosažení vyšších technických parametrů na trati
a zkrácení jízdní doby vlaků. Díky koridoru budou cestující z Plzně v Praze dřív o půl hodiny.
Součástí modernizace je vytvoření dvou tunelů
pod kopci Homolka a Chlum pomocí razicího

štítu, který byl před časem použit například
při ražbě trasy metra A. Dále kompletní rekonstrukce trati včetně nových mostů až po Jateční
ulici a rekonstrukce nástupiště zastávky Plzeň-Doubravka. Během stavby se nárazově zvýší
doprava jak v Bukovci, tak v Doubravce a z toho
mají lidé obavy. Uklidňoval je starosta městské
části Doubravka Michal Chalupný spolu s místostarostou Zdeňkem Mádrem a pracovníky
odpovědnými za stavbu. „Stavba by měla zvýšit
bezpečnost lidí, protože už nebude možné přebíhat trať jako tomu bylo dosud,“ řekl starosta.
„Ve studii jsou plánovány podchody pod tratí

Šachistka z Doubravky

Jitce Jánské (na snímku) je 14 let a šachy hraje
od svých pěti let, a to hned závodně. Je několikanásobnou mistryní Čech, České republiky
a dobrého umístění ve svých kategoriích dosáhla i na mistrovství Evropské unie, mistrovství
Evropy (13. místo) a mistrovství světa (16. místo). Ve své kategorii byla několikrát vyhlášena
nejlepším sportovcem města Plzně. Začínala

a jednáme ještě o to, že chceme, aby byl přístup do prostoru Plzeň – Lopatárna z Moravské
ulice. Kromě toho hluk z modernizované trati
bude tlumit protihluková stěna, a tak by lidé
neměli projíždějící vlaky ani slyšet,“ uvedl starosta. Podle studie pro snížení vlivu železniční
dopravy na obyvatelstvo jsou v rámci protihlukových opatření navržena technická opatření
na fasádách domů, především výměna oken
s vyšší neprůzvučností u obytných místností.
Komfort cestujících se zvýší zejména výstavbou nových nástupišť. Ta budou mít dnes již
standardní nástupní hranu s výškou 550 mm.
Nástupiště budou navíc s bezbariérovým přístupem a budou opatřena i pruhy pro slabozraké. Půjde-li vše hladce, první vlaky by měly
po nové trati projet v roce 2016. Podle Milana
Majera z oddělení realizace SŽDC, modernizovaná trať je součástí páteřní transevropské dopravní sítě a vnitrostátního třetího tranzitního
železničního koridoru, který vede z Prahy přes
Plzeň a Cheb až na státní hranici s Německem.
„Modernizace by měla přinést zkrácení jízdní
doby vlaků a zvýšení bezpečnosti železničního
provozu. Současně dojde k dosažení maximální
traťové rychlosti až na 160 km/h. Ve výhledu
pak ve zhruba čtyřkilometrovém úseku uvažujeme s rychlostí až 200 km/h,“ popisuje budoucí tvář trati generální ředitel Správy železniční
dopravní cesty Jiří Kolář. V rámci stavby se zmodernizuje zabezpečovací zařízení. Předpokládá
se, že provoz bude řízen dispečerem ze stanice
Rokycany, v budoucnosti pak z centrálního pracoviště v Praze.

Nová cyklostezka

v šachovém oddílu ZČE Plzeň u pana Wienera,
později přestoupila do šachového oddílu Sokol Klatovy. Hraje v několika šachových soutěžích Šachového svazu ČR – extraligu dorostu
a 2. ligu dospělých za Sokol Klatovy a Krajský
přebor KP1 Plzeňského kraje. Jitku trénuje profesionální trenér Ing. Josef Juřek. Zúčastnila se
i šachových turnajů v zahraničí, například turnaje ve Schwäbisch Gmünd a turnaje v Crailsheimu
v Německu, kde se dobře umístila. V Krajském
přeboru škol Plzeňského kraje vybojovala Jitka
spolu s bratry Eretovými a Martinem Simetem
ve své kategorii 1. místo Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí a postoupili do republikového
kola. V únoru 2014 se konal šachový turnaj „Lidická simultánka“ pod záštitou mistra světa v šachu Anatolije Karpova, které se Jitka zúčastnila.
Cílem je jednou za rok zprostředkovat šachově
orientované mládeži do 18 let možnost sehrát
v Lidické galerii utkání s šachovým mistrem.
Na letošní simultánku pořadatelé zajistili účast
mezinárodní velmistryně Julie Kočetkové a mezinárodního velmistra a nejlepšího šachisty ČR
Davida Navary. Jitka jako jediná nepodlehla přesile velmistrů a uhrála s nimi důstojnou remízu.
Petr Jánský

Cyklostezka s osvětlením a novou lávkou přes řeku Úslavu vzniká u svatého Jiří v Doubravce. Jedno její rameno
naváže na stezku v Chrástecké ulici, druhé se napojí na
komunikaci mezi fotbalovým areálem Senco a čističkou
odpadních vod. Budovaný úsek cyklostezky propojí už
hotové trasy v Doubravce. Bude také alternativou pro
cyklisty, kteří cestou z Doubravky k Velkému boleveckému rybníku nechtějí šlapat kopec na Pecihrádek.

Doprava na zavolání
Lidé starší 70 let a zdravotně postižení budou
moci od dubna využívat k dopravě po Plzni
i okolí tzv. dopravu na zavolání. Telefonátem
na linku č. 601 381 381 si na konkrétní den a hodinu objednají osobní automobil typu pick-up,
který je doveze do jimi určené stanice. Linka
funguje 24 hodin denně. Využití služby po Plzni
vyjde na třicet korun. Plzeň tak reaguje na současný nevyhovující stav přepravy seniorů a těžce
zdravotně postižených občanů. Nová linka nahrazuje zrušenou minimálně využívanou linku
Z 72 jezdící ze stanice U Zvonu v centru města
na Bory. Novinku zavádí odbor sociálních služeb
magistrátu ve spolupráci s dopravními podniky,
které budou zajišťovat nejen dopravu cestujících, ale také provoz telefonního centra, jehož
prostřednictvím si zájemci budou moci přistavení vozu objednat.
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Cyklus hudebních přednášek
o vzniku a vývoji moderní hudby

Staletými dějinami moderní hudby provede hudební
publicista, DJ a moderátor Zdeněk RABOCH

• Nejen zpěv, ale i nástroje, nejen na jihu,
ale i na severu - 17. 4. V tomto dílu budou
figurovat jména, která se zapsala do jazzové
historie: Buddy Bolden, Joe Oliver, Kid Ory,
Louis Armstrong, Excelsior Band, Eagle Band
či Original Creole Jazz Band. „Tradici“ lze slyšet
i v podání tuzemských souborů jako např. Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka či Pilsner
Jazz Bandu.
• Swing - hudba našich babiček, která je
stále živá - 24. 4. Big bandy se stávají v klasic-

kém období swingu zhruba ve 30. a 40. letech
typickým znakem složení orchestrů. Poslechneme si, mimo jiné, orchestry B. Goodmana, C.
Basieho, G. Millera, ale i K. Vlacha či G. Broma.
• Za všechno může mr. Rock a mr. Roll!
- 15. 5. Žádná jiná hudba v historii nezpůsobila takovou revoluci jako rock and roll v 50.
letech. Zazní skladby E. Presleyho, Ch. Berryho,
J. L. Levise. Z domácích Miki Volek, P. Sedláček
a další.
• Báječná šedesátá - 22. 5. Nikdy předtím
a nikdy potom nebyla hudba tak pestrá a bezprostřední jako v 60. letech. Tato dekáda dala
světu nejslavnější hudební skupinu - Beatles,
Rolling Stones, nejdůležitějšího instrumentalistu rockové historie Jimiho Hendrixe i nejlegendárnějšího folkaře Boba Dylana. Toto
období dodnes inspiruje muzikanty po celém
světě. Přednášky s hudebními ukázkami se
konají v Knihovně města Plzně v OD CENTRUM DOUBRAVKA za podpory ÚMO Plzeň 4
vždy ve čtvrtek od 17 do 18 hodin.
Vstup zdarma!

Výstava Chvála písma
Foyer Divadla ALFA ožil díky spolupráci se
SSUPŠ Zámeček výstavou Chvála písma, která
vznikla k poctě 100. výročí narození významného českého typografa a písmaře Josefa Týfy.
K vidění je až do 5. června letošního roku.
„Studenti SSUPŠ Zámeček nevystavují v prostorách
foyer poprvé. Například loni tu byly umístěny jejich
fotografie s tématem člověk. Na ně bezprostředně
navázala výstava výtvarnice a pedagožky Dany
Raunerové a dětí z výtvarné školy Skřítek, která působí při SSUPŠ Zámeček,“ upozornil ředitel Divadla ALFA Tomáš Froyda. Výstava ´Chvála písma´
představuje soubor výtvarných prací, jejichž
pojítkem je krásné písmo a divadelní plakát.
Výstava by měla připomenout, že i v dnešní
době, zahlcené vizuální kulturou masmédii

a internetu, je písmo stále významným společenským a kulturním fenoménem. „Prezentace
výstavy zaměřené výlučně na typografii umožňuje
návštěvníkům poznat, že kultura písma a psaného
textu může být i velmi originální a navíc esteticky
a vizuálně velmi působivá. Jako taková zaujímá
tvorba písma důležité místo i v rámci výuky všech
uměleckých oborů. Je určitě důležité, že i nejmladší
generace budoucích výtvarných tvůrců si vytváří
ke kultuře tohoto typu svůj vztah,“ poznamenal
kurátor výstavy Jan Souček ze SSUPŠ Zámeček.
Výstavu je možné ve foyer Divadla ALFA vidět
vždy od pondělí do pátku od 8 do 15.30 a mimo
tuto dobu také vždy hodinu před představením, sobota odpoledne a pondělí večer. Vstup
na výstavu je zdarma.

Den dětí

sobota 31. května 2014

Alpinum klub Plzeň
Oznamuje zájemcům o skalničky, keře, konifery,
trpasličí jehličnany, rododendrony a vřesovištní
rostliny, že pořádá v zahradě Gymnázia na Mikulášském náměstí tradiční výstavu „JARO V ALPINU 2014“, spojenou s prodejem výše uvedených druhů rostlin. Výstava bude otevřena od 7.
5. do 16. 5. v době od 9.00 do 19.00 hod. Dne
17. 5. bude vstup zdarma a uskuteční se jen prodej od 9.00 do 12.00 hod. Součástí výstavy bude
i soutěž návštěvníků s možností výhry hodnotných rostlin. Součástí výstavy je i expozice zajímavých rostlin a sukulentů, osázené alpinum
a umělecké předměty z keramiky a kameniny.
Zájemci, kteří se chtějí tomuto koníčku věnovat,
získat zkušenosti a odborné znalosti, se mohou
přímo na místě přihlásit do klubu. Srdečně zveme všechny, kteří propadli kouzlu alpinkaření
a okrasného zahradnictví.

Dětské tábory
• Gulliverovy cesty, Příměstský tábor, termín:
21. – 26. 7. 2014, každý den od 8 do 16 hodin.
Místo konání: Salesiánské středisko mládeže.
Cena: 900 Kč/700 Kč (děti z klubu Balón). Věková skupina: 8 – 13 let. Vedoucí: Martin Bohata
(bohata@sdbplzen.cz) • Cyklotábor, termín: 3.
– 13. 8. 2014, Místo konání: Zdice, cena: 3900
Kč/3600 Kč (sourozenci). Věková skupina: 12 –
16 let. Vedoucí: Lenka Stulíková (stulikova@sdbplzen.cz) • Detektivní tábor Kryštofa Záhady,
Příměstský tábor, termín: 18. – 23. 8. 2014.
Každý den od 8 do 16 hodin. Místo konání: Salesiánské středisko mládeže. Cena: 1000 Kč/900 Kč
(sourozenci). Věková skupina: 7 – 14 let. Vedoucí:
Lenka Stulíková (stulikova@sdbplzen.cz)

Odtah a likvidace vraků ZDARMA
MO Doubravka nabízí majitelům dlouhodobě
stojících osobních aut, autovraků a osobních vozidel na území obvodu bezplatnou ekologickou
likvidaci včetně odtahu. Podrobnější informace
Lukáš Vojta, odbor životního prostředí, Mohylová 61, tel.: 378 036 683, email: vojtal@plzen.eu.
Nabídka platí od 1. 5. do 31. 8.2014.

Městský
obvod Plzeň 4
Doubravka
a ZKD Plzeň

od 10:00 do 17:00 hod.

v prostoru pěší zóny Doubravky
ulici Na Dlouhých a v OD Centrum
• Loutkové divadlo • Soutěže o ceny • Papírový ohňostroj • Malování na obličej
• Diskotéka • Městská policie • Klaun • Balónky • Kejklíři • Historický šerm
• Obří skluzavka • Občerstvení • Trampolína • Tvůrčí dílna • Akrobatický tanec

REKLAMNÍ AGENTURA

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Vandalismus na území obvodu

Sportovci Plzně 2013

Zuzana Šantínová přijímá ocenění z rukou Ivany Baušové, tajemnice Komise sportovní, životního prostředí
a prevence kriminality

Po sérii žhářských útoků, které devastovaly kontejnerová stanoviště, se bohužel i v letošním roce
musí Úřad městského obvodu potýkat s vandalismem, a to především na dětských hřištích
a městském mobiliáři na veřejně přístupných
prostranstvích. Namátkou uveďme např. krádež
32 metrů pletiva z plotu ohraničujícího dětské
hřiště v Kolmé ulici nebo krádež skluzavky z herní sestavy v parku V Homolkách, kde vznikla
škoda 30 tisíc Kč (na snímku). Rovněž byl zaznamenán velký počet zničených návštěvních řádů
u dětských hřišť. Vandalismus se také poměrně
často týká laviček. Poslední případ byl zazname-

nán nedaleko kostela sv. Jiří, kde byla vytrhána
prkna ze tří kusů laviček a použita jako jakési
nájezdové rampy. Žádáme občany Doubravky,
aby nebyli lhostejní k vandalismu v městském obvodě, a pokud se stanou svědky
ničení veřejného majetku, aby neprodleně
informovali městskou policii na bezplatné
telefonní lince 156. Chtěli bychom tímto požádat především rodiče, kteří navštěvují s dětmi
veřejná hřiště, aby po příchodu zevrubně zkontrolovali herní prvky na daném hřišti a případné
závady nahlásili na odbor životního prostředí, tel:
378 036 683, případně email: vojtal@plzen.eu.

Chceme být kvalitní službou veřejnosti
V první polovině letošního března byla
Doubravka „vyzdobena“ letákem kritizujícím
údajnou nečinnost radnice a policie. Pominu
pravopisné chyby v letáku. O úrovni autora,
svědčí fakt, že nenalezl odvahu podepsat se.
Ne proto, aby byl za svůj „příspěvek“ potrestán, ale proto, aby bylo možné jeho tvrzení
o soustavných útocích vedených ze strany nepřizpůsobivých lidí na starousedlíky prošetřit.
Ano, prošetřit, neboť zdejší součást policie
za období posledních měsíců žádný takový
útok neeviduje, žádný obdobný skutek nebyl
policii oznámen. Ptám se, co autor kritikou
sleduje. Měl by si především splnit svoji oznamovací povinnost a informovat policii. Jako
pravděpodobnější verze se jeví, že autor letáku je o údajných útocích informován formou
„jedna paní povídala“, v horším případě si je
vyfabuloval, aby mohl kritizovat práci policie
a místní samosprávy. Důsledek svého jednání, že řadu lidí bezdůvodně poděsí, již autor
letáku nedomyslel. Nebo snad šíření nepodložených a alarmujících zpráv bylo jeho úmyslem? Jak bylo výše uvedeno, do současné
doby policie žádné útoky nepřizpůsobivých
lidí na starousedlíky neeviduje. Také přepadávání důchodců v Doubravce není standardním jevem, pro informaci k poslednímu
evidovanému přepadení důchodkyně došlo
loni v prosinci na Masarykově třídě. Těmto
případům je ze strany policie vždy věnována
zvláštní pozornost, což dokládá fakt, že uve-

dený případ byl policií objasněn a pachatelka
tohoto skutku půjde brzy před soud.
Loni byl v obvodě zaznamenán zvýšený nápad případů vloupání do rodinných domů
a bytů. Obdobná situace je ale i jinde. Zda
k tomu přispěla prezidentova novoroční
amnestie, nezaměstnanost nebo relativně
nízké tresty ukládané pachatelům majetkové trestné činnosti ponechme stranou. Skutečností je, že objasnění sériových případů
vloupání do domů a bytů v Plzni bylo jednou
z priorit vedení městského ředitelství policie
a je prioritou i zdejšího obvodního oddělení.
K objasnění sériové trestné činnosti byla vedením městského ředitelství vyčleněna speciální skupina kriminalistů. Policisté pracovali přesčas a do míst se zvýšeným výskytem
předmětné trestné činnosti byly opakovaně
vysílány uniformované hlídky obvodního oddělení i policisté v civilu. Proto mohl vzniknou
klamný dojem, že policie není přítomna. Z vyhodnocení nápadu trestné činnosti v obvodě
za 1. čtvrtletí roku t. r. vyplývá, že ve srovnání
se shodným obdobím roku loňska došlo k poklesu nápadu trestné činnosti o cca 21%. Zde
se pozitivně projevuje fakt, že loni v prosinci
bylo ve Hřbitovní ulici otevřeno rekonstruované obvodní oddělení policie. Tyto příznivé
výstupy budeme vylepšovat, abychom byli
kvalitní službou veřejnosti.
npor. Mgr. Bc. Radovan Sládek, vedoucí OOP Plzeň 4

V Plzni byli vyhlášeni nejlepší sportovci města
za rok 2013 v kategoriích žactva a dorostu. Mezi
oceněnými byly zastoupeny sportovní naděje
z Doubravky. Při akci, kterou připravila Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora
Martiny Baxy, bylo na radnici oceněno osmnáct
jednotlivců a osm družstev. Čtvrtý plzeňský
obvod zastupovala Ivana Baušová, tajemnice
Komise sportu, životního prostředí a prevence
kriminality RMO. V kategorii mladších žáků byla
mezi nejlepšími vzpěračka Václava Jelenová,
plavkyně Tereza Polcarová, moderní pětibojařka
Zuzana Šantínová a rychlostní kanoista Petr Vít.
Z triumfu mezi staršími žáky se radoval jezdec
na ploché dráze Roman Mády. Dalšími oceněnými v kategorii staršího žactva byla vzpěračka
Mirka Kubová, loňský vítěz badmintonista Jan
Louda, plavkyně Nikol Paulová, zápasník Marko
Spivak a karatista Radek Štádler. Kategorii dorostu ovládl cyklista Jaroslav Snášel. Společnost
mu mezi dorostenci dělali basketbalista Karel
Aušprunk, Petr Bradáč (šerm-kord), Jiří Kuba
(vzpírání), Jiří Louda (badminton), Jana Reissová (atletika), Martin Šimáček (plavání) a Andrea
Školová (atletika). Poděkování za dlouholetou
práci s mládeží se dostalo také trenérům. In memoriam byl oceněn atletický trenér Jiří Sequens,
trenérka plavání Magda Vernerová a dlouholetý trenér rychlostní kanoistiky Karel Kožíšek.
Premiérovou laureátkou Ceny rektorky ZČU se
stala Jana Reissová, studentka Gymnázia Plzeň
na Mikulášském náměstí. Nejlepší akcí z programu TOP Junior Sport Plzeň, do kterého jsou zařazeny špičkové mezinárodní soutěže pro mládež,
byl vyhlášen Meeting of the Shooting Hopes
ve sportovní střelbě. Ocenění sportovním nadějím předávali zástupci města, nadace i známí
sportovci.
Vlastimil Libeš

Příměstský tábor
pořádá TJ Sokol Červený Hrádek od 14. do 18.
7. a od 21. do 25. 7. Informační schůzka se koná
v pátek 6. 6. od 17 hodin v Sokolovně U Ženíšků
v Červeném Hrádku. Hlaste se na e-mail: tjcervenyhradek@seznam.cz nebo na 607 629 345.
Připraven je kulturní a sportovní program, například jízda na koních, olympiáda, výlety, míčové
hry, florbal, diskotéka, kreativní dovádění a další.
Počítá se s dětmi od 7 do 14 let. Příchod je v 7.30
a odchod 15. 30 a 16.30 podle domluvy.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Evropské volby 23.–24. května 2014
Dne 19. února 2014 vyhlásil prezident republiky Miloš Zeman termín konání voleb do Evropského parlamentu. Volby proběhnou ve dnech
23.–24. května 2014. Voličem je státní občan
České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a občan jiného
členského státu, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů
přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Volby budou zahájeny v pátek 23. května 2014 ve 14.00
hodin a volební místnosti budou otevřeny do
22.00 hodin. Druhý den voleb v sobotu 24. května 2014 bude možno hlasovat v době od 8.00
do 14.00 hodin. S účinností od 1. ledna 2014
vešla v platnost novela vyhlášky č. 59/2002 Sb.,
v níž dochází k zavedení nového systému číslování volebních okrsků v hlavním městě Praze
a v územně členěných statutárních městech. Číslo volebního okrsku je složeno z identifikačního
čísla městského obvodu a příslušného pořadového čísla volebního okrsku (např. 4001). Přehled
jednotlivých okrsků je znázorněn v tabulce pod
textem. Volič, který se nebude zdržovat v době
voleb do Evropského parlamentu ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může
hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 62/2013 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na

území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České
republiky. Volič může požádat (ode dne vyhlášení termínu voleb do Evropského parlamentu)
o vydání voličského průkazu na ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 61, kancelář č. 13:
• písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů
přede dnem konání voleb t. j. do 8. 5. 2014.
Handicapovaní lidé (voliči), kteří se chtějí voleb zúčastnit, si mohou požádat
o přenosnou volební 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 schránkou jsou možné pouze na území volebního okrsku. 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, podle zákona, doručeny na adresu jejich trvalého pobytu nejdéle 3 dny před
konáním voleb, tj. do úterý 20. května 2014.

Program Divadla PLUTO
Duben 2014

• Pondělí 14. 4. 19.30, 2. premiéra nového
představení NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
• Středa 16. 4. 19.30, ŠVEJKYJÁDY aneb
Poslušně hlásím
• Středa 23. 4. 19.30, PAPARAZZI aneb Intimní život bulvárního fotografa
• Čtvrtek 24. 4. 19.30, PETR NOVÁK: Klaunova zpověď, host klubu přátel a večer plný hitů
Petra Nováka v akustickém provedení, hrají:
J. Bláha, L. Muchna, V. Bunda, vstupné 120,• Pondělí 28. 4. 19.30, NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA
• Středa 30. 4. 19.30, KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH, volné pokračování úspěšné komedie
Mejdan manželek šílených

Štěpánka Kanická, odbor PSČO ÚMO P4

Přehled čísel volebních okrsků:
Původní číslo
volebního okrsku

Nové číslo
volebního okrsku

154

4001

LŠU, Revoluční 100

155

4002

Salesiánské středisko, Revoluční 98

156

4003

Salesiánské středisko, Revoluční 98

157

4004

28. ZŠ, Rodinná 39

158

4005

28. ZŠ, Rodinná 39

159

4006

28. ZŠ, Rodinná 39

160

4007

Gymnázium, Opavská 21

161

4008

Gymnázium, Opavská 21

162

4009

Gymnázium, Opavská 21

163

4010

Gymnázium, Opavská 21

164

4011

14. ZŠ, Zábělská 25

165

4012

14. ZŠ, Zábělská 25

166

4013

14. ZŠ, Zábělská 25

167

4014

D klub, Zábělská 54b

168

4015

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

169

4016

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

170

4017

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

171

4018

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

172

4019

Hasičská zbrojnice, Hřbitovní 3

173

4020

D klub, Zábělská 54b

174

4021

22. ZŠ, Na Dlouhých 49

175

4022

Hasičská zbrojnice, Staroveská 7

176

4023

ZŠ Újezd, Národní 1

177

4024

Hasičská zbrojnice, Zemědělské nám. 3

178

4025

Hasičská zbrojnice, Červenohrádecká 48

Adresa volební místnosti
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