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Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Představujeme dětská hřiště – č. 5 – Újezd 49.7599292N, 13.4376872E
Staroveská 26/7, Plzeň

V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů představujeme jedno hřiště z našeho obvodu. V pořadí již páté hřiště se nachází
v oploceném areálu za hasičskou zbrojnicí v Plzni-Újezdě, v areálu Handball clubu Plzeň-Újezd přibližně 100 m od zastávky MHD náměstí Karla
Panušky, směr Doubravka, autobusové linky č. 28. Dětské hřiště tvoří dvouvěžová herní sestava se skluzem, provazovým žebříkem, houpačkami
a lezeckou stěnou, tři pružinová houpadla a prvek Ptačí hnízdo. Jako základní materiál pro stavbu hřiště bylo zvoleno akátové dřevo, které vyniká
svými výbornými vlastnostmi a kvalitou. V areálu se nachází dostatek míst k sezení a využít můžete také zdejšího občerstvení. Hřiště bylo
zpřístupněno veřejnosti dne 8. 6. 2016 a jedná se tak o nejnovější dětské hřiště ve správě ÚMO Plzeň 4.

Lukáš Vojta, odbor Životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Úvodník starosty
Vážení,
tak nám snad začíná
léto. Hned ze začátku
možná malé vysvětle-
ní, jestliže jste ne -
dostali poslední čísla
Doubraveckých listů,
tak to není tím, že
bychom změnili fre-
kvenci vydání, ale

problémem s distribucí do poštovních schrá-
nek. Problém intenzivně řešíme a i to, že tyto
řádky snad čtete, znamená, že se blýská na lepší
časy. A když jsme u těch  „lepších časů“, chtěl
bych se s vámi podělit o informaci, kterou bych
řadil v žebříčku potřebnosti na čelné místo. Tato
inkriminovaná stavba vznikla před asi 50 lety
a už 20 let je v neuspokojivém stavu. 10 let exis-
tuje záměr jí rekonstruovat a pracovalo se na
projektu, posledních 6 let se společně se svými
kolegy ve vedení obvodu, intenzívně věnujeme
snaze zajistit potřebné finance. Ne, není to
budova  „nového“ úřadu obvodu – rekonstrukce

budovy na Habrmannově náměstí, bude muset
ještě nějaký pátek bohužel počkat – právě pro-
to, že jsme upřednostnili, dále uvedenou stav-
bu. No už vás nebudu napínat. Podařilo se nám
prosadit do městského rozpočtu a do plánu
investic města Plzně, realizaci rekonstrukce
Dlouhé ulice.  Kompletní přestavba této ulice
bude včetně všech podzemních inženýrských
sítí (plyn, elektřina, voda, kanalizace i datové
kabely), přilehlých chodníků, zeleně, veřejného
osvětlení i trolejbusového vedení. Také přibu-
dou nová parkovací místa a přechody pro chod-
ce. Celkově se zklidní doprava a zvětší
bezpečnost, a to i pro žáky 28 základní školy,
kteří zde každodenně přecházejí. Tohle vše by
podle projektu mělo stát přes 110 milionů
korun. Městský obvod, aby ukázal, jak je pro něj
tato stavba důležitá, uvolní ze svých vlastních
prostředků, po schválení zastupitelstvem, 10
milionů korun, zbytek půjde z rozpočtu magi-
strátu a jeho složek. Jestli se podaří vysoutěžit
bez problému stavební firmu, tak začátkem příš-
tího roku vše vypukne, tak, abychom před Váno-

cemi 2017 vozili dárky pod stromeček po nové
silnici. Jsou zpracovány objízdné trasy, aby se
rekonstrukce co nejméně dotkla vás občanů
a věřím, že i když by nějaké problémy vznikly,
tak je vyřešíme.  Pro příští rok sice plánujeme
i jiné investice, jako je třeba výstavba parkoviště
„U Pošty“, „Pod Vrchem – Revoluční“ nebo rekon-
strukce vnitrobloků před 14 ZŠ a „Dlouhá –
Revoluční“, ale přestavba Dlouhé ulice, je jak
z hlediska financí tak významu, zdaleka nejdů-
ležitější v tomto volebním období. I proto mě
možná, promiňte to nadšení, se kterým jsem se
rozepsal. Jen doufám, že se věc ještě nezhatí
něčím, o čem dnes nevíme. Úplně budu spo-
kojený, až jak doufám společně přestřihneme
pásku na hotové stavbě.  Vám všem přeji pří-
jemnou relaxaci na zasloužené dovolené a nám
ostatním, co letošní dovolenou nebudeme čer-
pat v letních měsících, co nejmenší tropické
teploty, ať to v rozpáleném městě, pokud mož-
no ve zdraví přežijeme. 

Bc. Michal Chalupný, starosta 
(ČSSD)
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Zamyšlení místostarosty
Vážení spoluobčané,
v jednom z minulých
čísel Doubraveckých
listů jsem psal o tom,
jak by nám všem mělo
záležet na čistotě
a upravenosti okolí
v  němž žijeme a ze -
jména na péči o zeleň,
které bychom měli

věnovat mimořádné úsilí. O to víc mě mrzí,
když v této oblasti se nám momentálně nedaří
tak, jak jsme si předsevzali. 
Na druhou stranu jsem si říkal, že bychom
neměli psát jenom o věcech, které se nám po -
dařily, ale je korektní přiznat i to, co se nám
třeba momentálně úplně nedaří, ale je důležité
si to přiznat a hledat řešení k rychlé nápravě
a nestrkat „hlavu do písku“ s tím, že „ono to
nějak dopadne“. Konkrétně se jedná o pro -
blematiku včasného a kvalitního sekání trávy.
Zkrátka jsme se dostali do situace, kdy firma,
která nám v minulých letech zajišťovala sekání
trávy na většině území obvodu nám z kapacit-
ních důvodů podala výpověď z platné smlouvy

a i když je ve výpovědní lhůtě a je podle smlou-
vy povinna sekání zajistit, dochází ke značným
časovým posunům oproti uzavřené smlouvě.
My ji sice můžeme tvrdě penalizovat a také
samozřejmě tak činíme, ale to nám posekané
trávníky v obvodu nezajistí…
Kdybych byl soukromník, tak bych se s touto
firmou rozloučil a objednal bych si tuto službu
někde jinde – a za kvalitu a termínové plnění
smlouvy bych si případně i připlatil – to však
ve veřejném sektoru nemůžeme. Musíme
podle zákona realizovat nové výběrové řízení,
které musí trvat s ohledem na dodržení všech
zákonných lhůt několik měsíců. My už jsme
toto výběrové řízení dávno vypsali a jsme snad
v jeho závěru – nicméně ještě pár týdnů bude-
me muset tento zhoršený stav v sekání trávy
asi přečkat.
Nastalá situace není zaviněna ani zanedbáním
někoho nebo něčeho, není ani problém
v nedostatku finančních prostředků nebo
neochoty někoho z nás tento problém řešit –
je to situace, která potká občas každého z nás,
když nám řemeslník, kterého jsme si objednali
neprovede práci kvalitně nebo vůbec, tak si

prostě příště vezmeme někoho jiného, spo-
lehlivějšího a šikovnějšího – takto operativní
však ve veřejném sektoru při dodrženích plat-
ných zákonů být bohužel nemůžeme …
Vězte, že se snažíme celou situaci vyřešit co
nejrychleji tak, aby bylo zase radost dívat se
na naše upravené trávníky, udržované včas
a v odpovídající kvalitě. Proto se snažíme při
dodržení všech zákonných lhůt maximálně
toto výběrové řízení urychlit. Přesto bych se
vám chtěl touto cestou za nás všechny omluvit
za přechodné zhoršení pravidelnosti a kvality
prováděných sečí a poděkovat vám za pocho-
pení. Snad k tomu přispělo i toto vysvětlení
celé problematiky. 
Jsme na začátku prázdninového období nejen
na základních školách, ale i v mateřských ško-
lách a na vyšších stupních vzdělání. Všem
našim žáčkům a žákům přeji krásné prázdniny
a vám všem, obyvatelům našeho obvodu přeji
příjemnou a klidnou dovolenou a aby vám
vyšlo strávení letních dnů přesně tak, jak jste
si představovali.

Ing. Zdeněk Mádr, 

místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Obyvatelé se mohou zapojit do přípravy 
nového Strategického plánu města Plzně

„Do přípravy strategického plánu se může zapojit každý občan města. Při-
vítáme, když nám lidé zašlou své náměty či připomínky,“ říká ředitelka
Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. „Strategický plán
reaguje na dlouhodobé potřeby města a možnosti jeho rozpočtu. Hlavním
smyslem strategického plánu je organizace rozvoje města a koordinace
jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek,“ doplňuje Eva
Velebná Brejchová, která má koordinaci zpracování strategického plánu
na starosti.
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ocení také zvídavé návštěvníky
svých webových stránek. „Rozhodli jsme se, že odměníme nejbystřejší čte-
náře našeho webu a třem Plzeňanům, kteří správně odpoví na naše 
kvízové otázky ke strategickému plánu, zajistíme vstupenky na kulturní
akce,“ říká Kateřina Juríková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
V těchto dnech pokračují práce na celkové analýze. Koncem roku začne
příprava návrhové části dokumentu. Další informace o strategickém plánu
a průběhu jeho zpracování se dozvíte z webových stránek města, Útvaru
koncepce a rozvoje města Plzně a médií.

Největší pozitiva města

Zdroj: Vyhodnocení šetření názoru veřejnosti na podmínky života v Plzni
(10/2015)

Již loni na podzim zadal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v rámci
příprav nového strategického plánu šetření, v němž měli obyvatelé
možnost říci svůj názor na život ve městě. V současné době se mohou
vyjádřit k připravovanému strategickému plánu prostřednictvím
kontaktního formuláře. Ten najdou v průběhu celého zpracování až
do  schválení dokumentu v  Zastupitelstvu města Plzně na
www.ukr.plzen.eu.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města – Program rozvoje města Plzně
a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní
značce World Trade Center Pilsen, kterou má na starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických
knih umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát ročně rozesílá česko-anglický
elektronický newsletter Pilsen Region Business News.
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Informace o volbách do zastupitelstev krajů
Dne 21. dubna 2016
vyhlásil prezident
republiky Miloš
Zeman termín konání
voleb do zastupitel-

stev  krajů. Volby proběhnou ve
dnech 7.–8. října 2016.
Voličem je státní občan České repu-
bliky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního
obvodu kraje, pro nás Plzeňského
kraje. Volby do zastupitelstev krajů
se konají ve 2 dnech, kterými jsou
pátek a sobota. 
Volby budou zahájeny v pátek 7. říj-
na 2016 ve 14.00 hodin a volební
místnosti budou otevřeny do 22.00
hodin. Druhý den voleb v sobotu
8. října 2016 bude možno hlasovat
v době od 8.00 do 14.00 hodin. 

Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do zastupitelstev krajů
konaných ve dnech 7. a 8. října 2016
ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat za
podmínek stanovených zákonem 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev krajů a o změně některých
zákonů, na voličský průkaz v jakém-
koliv stálém volebním okrsku na
území Plzeňského kraje. V tomto pří-
padě může volič požádat (ode dne
vyhlášení termínu voleb do zastu-
pitelstev krajů) o vydání voličského
průkazu na ÚMO Plzeň 4, Mohylo-
vá 61, kancelář č. 13:
• písemným podáním opatřeným

úředně ověřeným podpisem voli-
če, doručeným nejpozději 7 dnů
přede dnem konání voleb t. j. do
30. 9. 2016

• osobně v  úředních hodinách

v kanceláři č. 13 (Po, St 8.00–12.00
hod., 13.00–17.00 hod., Út, Čt, Pá
8.00–14.00 hod.) nejpozději 2 dny
přede dnem konání voleb
t. j. do 5. 10. 2016 do 16.00 hodin,
nutno doložit občanský průkaz

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 (uvedete
své jméno, příjmení, adresu, podlaží,
č. bytu, popř. i svůj telefon).
V průběhu hlasování může o pře-
nosnou volební schránku požádat
přímo ve své okrskové volební komi-
si.
Návštěvy u voličů s přenosnou

volební schránkou jsou možné
pouze na území volebního okrs-
ku. Není možné si návštěvu členů
okrskové volební komise s přenos-
nou schránkou objednat do jiné čás-
ti obvodu či města Plzně.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování
budou všem voličům, podle zákona
č. 130/2000 Sb., doručeny na adresu
jejich trvalého pobytu, nejdéle do
úterý 4. října 2016. 
Na závěr bychom se na vás chtěli
obrátit s prosbou, zda byste neměli
zájem nám vypomoci s činností čle-
na v  okrskové volební komisi za
finanční odměnu podle zákona.
V případě zájmu si prosím vyplňte
dotaz ník člena okrskové volební
komise, který je součástí těchto
Doubraveckých listů.

Štěpánka Kanická

odbor PSČO ÚMO P4

Úřad městského obvodu Plzeň 4

DOTAZNÍK – návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4

pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
vyhlášené na dny  7. a  8. října 2016

Jméno, příjmení, titul: .......................................................................................................................................................................................................................................................

rodné příjmení: ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště (podle OP): ..........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................     PSČ ................................................................................................

Rodné číslo: .............................................................................................................. místo narození: .......................................................................................................................

Telefon/mobil: .........................................................................................................

Poznámky: 
– Studenti, kteří budou chtít uplatnit úlevu na dani, toto oznámí na prvních schůzkách okrskových volebních komisí, kdy předají mzdové účetní

potvrzení o studiu (vystavené školou po 1. 9. 2016) a podepíší prohlášení k dani.
– Důchodci – uveďte druh důchodu.
– Invalidní důchodci na prvních schůzkách okrskových komisí předloží potvrzení o trvajícím nároku na důchod a podepíší prohlášení k dani.

V ........................................................................ dne ............................................................................. ...............................................................
podpis

Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací nebo do kanceláře č. 9 sl. Pelcrové či vhoďte do schránky umístěné u vstupních dveří do

budovy ÚMO Plzeň 4 nebo zašlete poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, 312 64 Plzeň) nejpozději do 31. 8. 2016.

✁
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Novinka pro turisty i pozitivní změny pro děti a studenty
Rada města Plzně rozhodla o změně
pravidel pro nákup zlevněného
předplatného pro děti ve věku 6–15
let a studující ve věku 15–26 let. Obě
tyto skupiny budou moci nyní bez
problémů využívat 365denní před-
platné, pokud splní podmínky náro-
ku na slevu k počátku platnosti
jízdného. Novinkou od 1. července
bude také turistická karta a turistic-
ké předplatné v rozsahu 1–17 dní.
„Aby dnes děti nebo studenti mohli
využívat zlevněné předplacené jíz-
denky, je nezbytné, aby splňovali
podmínky pro nárok na takovou jíz-
denku po celou dobu platnosti jíz-
denky,“ vysvětluje Petr Náhlík,
náměstek primátora pro oblast
dopravy, a ukazuje na problémové
místo:  „Konkrétně u studentů je
nutné dokládat potvrzení o studiu,

což znemožňuje nákup jízdenky
s platností 365 dní, protože potvrze-
ní o studiu se vydává jen do konce
školního roku.“ Podobné omezení
platilo i u dětí, které v daném roce
dosáhly 15 let, tedy hranice, kdy se
mění výše jízdného z 37,5 % na
50 %.
Michal Kraus, předseda představen-
stva PMDP, a. s., vnímá zavedení roz-
hodného okamžiku pro splnění
podmínek u nároku na zlevněné
předplatné jako velmi vstřícný pro-
zákaznický krok: „Tato změna sníží
počet nezbytných návštěv na našem
Zákaznickém centru, ubyla tak opět
jedna bariéra na cestě do našich
vozů. Novinka vstoupí v platnost již
od 1. července letošního roku.“
Dostupnost veřejné dopravy by
měla zvýšit i nově zaváděná turis-

tická karta, která bude vratná
a vydaná oproti záloze ve výši
100 Kč. Lze na ni nahrát buď před-
platné v rozsahu 1–17 dní nebo
elektronické peníze podle vlastní
volby až do výše 3 500 Kč. Turistická
karta bude k dostání na Informač-
ním  centru města Plzně, na Zákaz-
nických centrech PMDP a dalších
místech. Předplatné bude ve dvou
variantách – základní předplatné
a zlevněné ve výši 50% pro děti od

6 do 15 let a studenty do 26 let.
Nárok na zlevněnou jízdenku se
prokazuje jak při pořízení karty, tak
i při přepravní kontrole ve vozidle.
Výše uvedené změny jsou platné
pro zónu 001 Plzeň v rámci IDP.
Další změny v tarifu s platností od
1. ledna 2017 bude projednávat
Rada města Plzně 30. 6.

Kateřina Fránová

Mobil: +420 724 542 152
E-mail: franova@pmdp.cz

Ceny turistického předplatného – vybrané doby platnosti: 

Platnost dny Základní předplatné Zlevněné předplatné
1 58 Kč 29 Kč
7 308 Kč 154 Kč

10 372 Kč 186 Kč
14 434 Kč 217 Kč
17 466 Kč 233 Kč

Plánovaná postupná revitalizace kontejnerových stání
Již před nějakým časem se náš
obvod zajímal o možné umístění
velkoobjemových podzemních
nádob na separovaný odpad, aby
tím vyřešil některá nehezká kontej-
nerová stání na vybraných místech
s velkým pohybem osob. Toto se
prozatím nepodařilo realizovat, ale
otevřeli jsme si tím dostatečně velké
téma hledání koncepčního řešení
odpadových nádob na obvodě.
Možnost najít řešení pro celý obvod
se stala ještě reálnější s přechodem
celého města Plzně k odvozu odpa-
du pouze jednou městskou firmou
– společností Čistá Plzeň s. r. o. 
Ještě před příchodem této firmy na
trh jsme iniciovali jednání v rámci

koalice a Komise rozvoje rady obvo-
du na toto téma: Pojďme zmapovat
místa kontejnerových stání apojďme
navrhnout jejich možné úpravy. 
Možná se ptáte proč? Možná si říká-
te konečně!
Důvodů je několik. Umístění odpa-
dových nádob se řešilo naposledy při
budování sídliště, případně dílčím
způsobem při rekostrukcích jednot-
livých ulic nebo veřejných prostran-
ství. Nově provedené rekonstrukce
již odpovídají současným požadav-
kům, ale původní stanoviště tzv.
„hnízda“ tyto požadavky nesplňují
zdůvodu dnes většího počtu kontej-
nerů, z důvodu umístění v zeleni,
vprofilu ulice, na chodníku nebo vkři-

žovatce. Původní plochy jsou již zpra-
vidla poničené a většinou nejsou
snadno přístupné pro obsluhu firmou
a bohužel někdy ani pro obyvatele. 
„Zde zdůrazňuji především nevhod-
ná umístění kontejnerů, které stojí
v ulici a otvírají se také do ulice. Je
zde velké nebezpečí především pro
děti“, říká o problému zastupitel Jan
Toman /TOP09/. Nevýhodou pro
obsluhující firmu naopak může být
vysoký obrubník nebo komplikova-
ný přístup ke kontejneru. 
Dnes jsme ve fázi, kdy úřad měst-
ského obvodu nechal vypracovat
fotografický pasport hnízd s kontej-
nery. Následně chceme postupně
tato místo revitalizovat a upravovat.

Výběr bude probíhat od míst s vel-
kým počtem kontejnerů a míst poni-
čených až po místa relativně
bezproblémová, kde stačí kontejner
pouze otočit nebo poposunout.
Cílem je vytvořit vhodná místa pro
kontejnery, která budou bezpečná,
snadno obsloužitelná a vhodně
umístěná. V první etapě budou
vybrány zhruba tři lokality, kde si
navržená řešení ověříme a zjistíme
reakci obyvatel. Poté budou postup-
ně upravována místa další. 
Cílem je směřovat stále cestou přá-
telského městského obvodu s fun-
gující infrastrukturou. 

Jan Toman, 

zastupitel MO Plzeň 4, TOP 09

Pietní akt – Lobzy
14. června proběhl v areálu střelnice v Lobzích pietní
akt za oběti heydrichiády, věncem jej uctil i náš měst-
ský obvod. Před 74 lety našlo v Lobzích smrt dvanáct
lidí, kteří souhlasili s atentátem na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha, nebo jakým-
koliv způsobem pomohli členům výsadkové skupiny
parašutistů. Kromě rodiny Václava Stehlíka, která
poskytla úkryt parašutistům Jozefu Gabčíkovi a Janu
Kubišovi ze skupiny Anthropoid, zde byli zastřeleni
v době od 28. května do 15. června 1942 Alois Vágner
a Josef Pašek z Krašovic za ukrývání střelné zbraně,
strojvůdce Rudolf Šváb za schvalování atentátu. Za
totéž provinění a poslech zahraničního rozhlasu
byli popraveni Václav Cafourek a jeho osmnáctiletá
neteř Blažena Fenclová z Třemošné. Loni zjištěnou
dvanáctou obětí byl tulák Josef Vilde.
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Pietní akt v Plzni-Doubravce

V pátek 15. 4. 2016 v 10.00 hod. jsem
se s panem učitelem Milošem Bic-
kem, paní učitelkou Kristýnou
Ungrovou a žáky z 22. ZŠ Na Dlou-

hých opět po roce sešel u památní-
ku obětí druhé světové války v Plzni
- Doubravce.
Úplně stejně jako loni jsme pak spo-

lečně se všemi přítomnými politiky
i hosty vyslechli velice pěknou
a poučnou řeč pana starosty a uctili
památku všech obětí děsivého nále-
tu na tuto městskou část.
Na závěr při pokládání květin a věn-
ců žáci 4. B přistupovali po dvojicích
k památníku, aby do speciálně upra-
veného věnce zapíchli trikoloru se
svým jménem a poklonili se památ-
ce obětí.
Děkuji oběma pedagogům a žákům
z obou tříd za přímou účast na tom-

to pietním aktu, za jeho praktickou
i teoretickou přípravu a nenásilné
zapojení do výuky. Hlavně pak
pedagogům za vysvětlení podstaty
této akce dětem a její propojení
s výukou vlastivědy, dějepisu a his-
torie. Velice děkuji i samotným
dětem, které celý akt braly naprosto
vážně, perfektně se chovaly a tím
udělaly nejenom dobré jméno svým
pedagogům, ale celé 22. ZŠ (více na
přiložených fotografiích).
Karel Makoň, zastupitel MO Plzeň 4

Informace pro majitele a držitele psů
Roční sazba místního poplatku
ze psů 
Povinnost platit místní poplatek ze
psů vyplývá ze zákona ČNR
č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích v platném znění a podle obec-
ně závazné vyhlášky statutárního
města Plzně č. 22/2004, o místním
poplatku ze psů, ve znění dalších
platných vyhlášek statutárního
města Plzně. Roční sazba místního
poplatku ze psů činí:
a) pro držitele psa, který má trvalý

pobyt nebo sídlo v rodinném
domě
– za jednoho psa: 500 Kč
– za druhého a každého dalšího

psa: 1 500 Kč
b) pro držitele, který je poživatelem

invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu,
eventuálně sirotčího důchodu,
a to i v případě dvou či více uve-
dených důchodů, pokud tento
důchod či důchody tvoří jediný
zdroj příjmů držitele (držitel

musí doložit doklad vydaný pří-
slušným správním orgánem po -
tvrzující, že držitel psa je
poživatelem určitého důchodu
a předloží čestné prohlášení, 
že uvedený důchod či důchody
jsou jeho jediným zdrojem
 příjmů)
– za jednoho psa: 200 Kč
– za druhého a každého dalšího

psa: 300 Kč
c) pro ostatní držitele

– za jednoho psa: 900 Kč
– za druhého a každého dalšího

psa: 1 500 Kč
Osvobození a úlevy od poplatku se
nacházejí v čl. 5 odst. 1 výše jme-
nované obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů.

Dovolujeme si připomenout
základní povinnosti držitelů psů:
A. Poplatky za psa

Splatnost místního poplatku ze
psů je k 30. 6. a 30. 11. daného
roku:

a) nečiní-li poplatek více než
500 Kč ročně, nejpozději do
30. června každého roku

b) činí-li poplatek více než
500 Kč ročně, ve dvou stej-
ných splátkách, nejpozději
do  30.  června a 30. listo -
padu každého roku, pokud
nebude poplatek uhrazen
jednorázově do 30. června
každého roku 

1. Držitelé psů jsou povinni zaplatit
poplatek ze psů bez vyměření
na účet, do pokladny správce
poplatku nebo prostřednictvím
zaslané složenky od správce
poplatku.

2. Nebude-li poplatek uhrazen řád-
ně a včas v určené lhůtě a určené
výši nebo část těchto poplatků
vyměří správce poplatku nedo -
platek platebním výměrem
a může zvýšit nezaplacený
poplatek až na trojnásobek.
Pokud poplatník nereaguje
a dlužnou částku neuhradí, je

nedoplatek vymáhán podle
zákona 280/2009 Sb., daňový
řád, ve znění pozdějších předpi-
sů.

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

4. Poplatek ze psů platí držitel psa.
Poplatek se platí v místě trvalé-
ho pobytu držitele psa.

B. Označení psa čipem
Držitel psa je povinen dodržovat
vyhlášku č. 19/2006 o některých
povinnostech chovatelů psů, ve
znění vyhlášky statutárního města
Plzně č. 12/2007. Podle ní je, držitel
psa staršího šesti měsíců povinen
trvale označit čipem na náklady
města.
V případě dotazů, prosím, volejte:
finanční odbor ÚMO Plzeň 4, tel.
378 036 633.

Ing. Štěpánka Majerová,

vedoucí odboru finančního 
ÚMO Plzeň 4
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Děti se počasí nezalekly
Poslední květnovou sobotu kralovali Doubravce ti
nejmenší. Na prostranství za OD Centrum se totiž
s předstihem slavil Den dětí. A přestože počasí bylo
opravdu nevyzpytatelné, všichni návštěvníci si ho
užili na maximum. Akci jako tradičně připravil Měst-
ský obvod Plzeň 4-Doubravka ve spolupráci s Doub-
raveckým klubem. Zábavné odpoledne nabídlo
putovní soutěž plnou pohádkových disciplín, kdy
si děti zahrály na Popelku, nebo postavily věž
s Patem a Matem. Za všechna nasbíraná razítka na
ně v cíli čekala malá odměna. V bohatém kulturním
programu nechybělo vystoupení výherce dětské
porty, kapely Jen Tak, pohádka O Červené karkulce
z dílny loutkového divadla Špalíček nebo taneční
vystoupení Dance Nation. Zástupce z říše zvířat,
hada Boženku, přivedl Martin Vobruba z plzeňské
ZOO, přiletěli však i pestrobarevní papoušci ARA,
s nimiž se mohli děti i dospělí vyfotografovat. Roz-
mary počasí se sice organizátorům zahnat nepo-
dařilo, ale po studené sprše pokračovalo zábavné
odpoledne pod střechou OD Centrum a v místní
dětské herně Monkey. Děti zabavila klaunka Pepina
vytvářející zvířátka a kytičky z balonků. Tečku za
celým programem pak udělala spolu s pohádkou
Jak klaunka Pepina k cirkusu přišla. Výborně se bavi-
li nejenom dětští diváci, ale také ti dospělí v čele
se starostou obvodu, Bc. Michalem Chalupným.
Ten návštěvníkům slíbil, že to rozhodně nebyla
poslední akce, kterou pro ně Doubravka v letošním
roce chystá.

Město Plzeň prožije atmosféru brazilského RIA
V době konání 31. letních olympijských
her v Rio de Janeiru od 5. do 21. srpna
bude západočeská metropole jedním ze
čtyř míst v Česku, kde vznikne olympij-
ský park. Hlavní park na Lipně doplní
parky v Ostravě, Pardubicích a v Plzni.
Olympijský park Plzeň bude rozmístěn
v areálu za OC Plzeň Plaza. V prostoru
kolem amfiteátru vznikne olympijská
fan zóna s velkoplošnou obrazovkou, na
které budou moci návštěvníci sledovat
přímé přenosy z brazilského Ria, spo-
lečně fandit českým sportovcům, a sdílet

tak atmosféru největší letošní světové
sportovní události. Připraven je bohatý
doprovodný program. Prostor parku za
řekou Mží nabídne možnost vyzkoušet
si různé sporty pod vedením odborných
lektorů v 11 sektorech rozdělených
podle sportovních odvětví. Návštěvníci
se tak seznámí s konkrétními plzeňskými
sportovními kluby. 
Pro děti a mládež jsou ve všedních
dnech v období od 8. do 19. srpna při-
praveny příměstské tábory a sportovní
kempy.

Pořadatelem Olympijského parku Plzeň
je statutární město Plzeň, zastoupené
Odborem prezentace a marketingu
a Odborem sportu Magistrátu města
Plzně.
Bližší informace o přípravách parku, pří-
městských táborech, sportovních kem-
pech a konkrétním programu najdete na
a www.sport.plzen.eu. Další české olym-
pijské parky představují webové stránky
www.olympijskeparky.cz.
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Přivítání nových občánků obvodu
Dne 3. května jsme přivítali v ob -
řadní síni našeho obvodu nové
občánky Doubravky, 5 holčiček
a 9 chlapečků. Slavnostní řeč tento-
krát připadla místostarostovi měst-

ského obvodu Ing. Zdeňku Mádrovi,
o hudební doprovod se tradičně
postaral varhaník Miloš Chaloupka,
v pěveckém programu vystoupil
sbor Javořičky z Plzně-Lobez pod

vedením Bedřišky Koželuhové.
Nově přivítaní občánkové byli obda-
rováni dětským ložním povlečením,
dětskou knížkou a sadou dětských
talířků s hrnkem.

Dětem i rodičům přejeme do života
co nejvíce štěstí a zdraví.

Veronika Nová, referentka odboru
sociálního ÚMO Plzeň 4

Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce. 
Na kousku fotografie je opět zachycena část Doub-
ravky
a my opět vybereme jednu správnou odpověď. 

Fotografie či přesný popis místa zasílejte na e-mail:
foltynovap@plzen.eu

Ukončení soutěže je v neděli 22. července.

Výherkyně 
soutěže

Výherkyní 2. fotosoutěže se stala p. Irena
Bauerová, která dobře poznala, že se jednalo
o fotografii sale siánského kostela sv. Mar-
tina a Prokopa. 
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Závod PILSENMAN se uskuteční
opět na Doubravce

Tradiční terénní závod IBIS PILSENMAN se bude konat v sobotu 13. srpna
v Plzni-Doubravce na louce u sv. Jiří. Sportovní akce zahrnuje dva závody –
triatlon a kvadriatlon. Terénní kvadriatlon IBIS PILSENMAN tvoří 1km plavání,
9 km jízdy na lodi, 46 km horského kola a 14 km běhu včetně několika
brodů. Méně náročnou variantu nabízí IBIS PILSENMAN EASY, který se
skládá z 600 m plavání, 14 km jízdy na horském kole a 2 km běhu. Oba
závody nabízí také možnost startu v týmových soutěžích. Připraven bude
i doprovodný program pro rodiny s dětmi. Akce je určena pro sportovce
různých výkonnostních i věkových kategorií.
Podrobnosti k závodu naleznete na internetové stránce www.pilsenman.cz.
Akci finančně podporuje MO Plzeň 4.

Lenka Kalinová, Pilsenman Club
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Vodní plochy na lobezské louce mají veřejné osvětlení, 
kamerový systém a Wi-Fi
Po ukončení I. etapy stavby Vodní plochy Lobez-
ská louka jednalo vedení městského obvodu
Plzeň 4 se Správou veřejného statku města Plzně
o nutnosti vybudovat v dosud neosvětleném
území veřejné osvětlení a kamerový systém
z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany herních
prvků. V srpnu 2015 zahájila Správa veřejného
statku města Plzně projektovou přípravu. Samot-
ná stavba byla realizována v měsících duben až
červen 2016. Nově byla vybudována osvětlovací
soustava o 18 osvětlených místech při stávající
účelové komunikaci pod Lobezským parkem a na

území vodních ploch. Současně byly na stožárech
veřejného osvětlení osazeny dvě dohledové
kamery. Osvětlení včetně kamerového systému
jsou součástí stavby „Vodní plochy Lobezská lou-
ka I. etapa“, na jejíž realizaci byla čerpána dotace
z Operačního programu životního prostředí, pro-
to musel být projekt odsouhlasen zástupci SFŽP
a Agenturou ochrany přírody a krajiny.  Je třeba
také zmínit, že v předmětném území Správa infor-
mačních technologií města Plzně na základě
požadavku městského obvodu Plzeň 4 provedla
přípravné práce spočívající v testovacím usazení

Wi-Fi techniky. Toto bezplatné internetové při-
pojení by mělo být funkční v nejbližší době. Přes
léto by se mimo rekonstrukce přístupové vozovky
a osazení zpomalovacích prvků, mělo hlavně
vybudovat tzv. „opatření pro období sucha“, které
umožní fungování vodních herních prvků
i v době extrémního sucha. V přilehlém Lobez-
ském parku se objeví veřejné toalety i malé občer-
stvení. Srdečně vás zveme k návštěvě.

Bc. Šárka Hrabáková,

vedoucí odboru stavebně správního a investic

MDD v Červeném Hrádku
V sobotu 28. května slavily děti v Červeném Hrádku svůj svátek, Den dětí. Odpoledne jim připravili členové TJ Sokola a SDH Červený Hrádek.
Bohužel déšť ukončil předčasnė dětské radovánky. Ale i tak bylo odpoledne pěkné. Děkujeme všem za účast a dospělým za pomoc! 

Jana Tomšíková
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Budování nejdelšího železničního tunelu v Česku
Razicí stroj Viktorie v sobotu 11. června 2016 za přihlížení tisíců diváků zcela prorazil první tubus více než čtyřkilometrového železničního tunelu, který
roste pod Chlumem u Plzně. Práci razicího stroje o průměru deseti metrů mohli lidé pozorovat v rámci dne otevřených dveří. Práce stroji trvala 
16 měsíců, druhý tubus by měl být proražen příští rok. Zprovoznění trati je pak naplánováno na rok 2018.

V doubraveckém klubu se máte na co těšit
aneb Činnost D klubu ve školním roce 2016/2017
Poslední červnová středa patřila na Doubravce
dětem. V Habrmannově parku pro ně byl připra-
vený bohatý program a spousta soutěží. Byl to
již 3. ročník akce Vítání prázdnin a věřím, že jsme
tak prázdniny řádně přivítali a zábavné odpoled-
ne jsme si všichni společně užili. A teď hurá, léto
může začít…
Od září se na nás zase můžete těšit v D klubu,
který si hned na začátek druhého pololetí pro vás
přichystal otevření nového kurzu KERAMIKY a to
jak pro děti, tak i pro dospělé. Díky Městskému
obvodu Plzeň 4 nám bylo zajištěno kompletní
vybavení a také místo pro uskladnění, abychom
mohli kurz uskutečnit. Nábory do kurzu keramiky
začínají v pondělí 5. 9. 2016. Stejně jako nábory
do ostatních pravidelných kurzů a klubů pro děti
i dospělé. Na výběr je z kurzů hudebních (např.
kytara, flétna, zpívání u klavíru), výtvarných (např.
kresba, malba, tvůrčí kluby) či pohybových (jóga,
studio pro ženy, taneční kroužek, divadelní krou-
žek, asijská bojová umění, cvičení s dětmi) dále
nebude chybět ani oblíbená angličtina pro děti
nebo kurzy angličtiny pro rodiče na mateřské
dovolené s možností hlídání dětí.
Senioři, zvyklí na pravidelné čtvrteční pořady, se
mohou na podzim těšit například na Ivanku Devá-

tou, Pavla Skalického, Blanku Tůmovou nebo Feli-
xe Holzmanna. Nebude chybět ani Vánoční kon-
cert sólistů z DJKT a hlavně Silvestr pro seniory
s názvem Silvestr nanečisto, který měl v minulém
roce premiéru a také velký úspěch.
Samozřejmě nabízíme i další možnost využití pro
seniory a to v  podobě výtvarných kurzů pro
dospělé, cvičení jógy, hraní pokeru či angličtiny
pro seniory. Přihlásit se můžete od pondělí 5. 9.
2016.
D klub samozřejmě nezapomíná ani na naše
nejmenší. Ti se mohou pobavit při pravidelných
sobotních pohádkách nebo na již tradičních dět-
ských akcích – Mikulášské nadílce a na dětském
Minisilvestru na kterém letos budeme řádit
s Mimoněmi.
Chybět nebudou ani přednášky od pana Adolfa
Innemana či pravidelné kurzy ruční výroby šperků
a dekorací, Vánoční zdobení nebo Vánoční kurz
vazby květin. 

Opravdu je na co se těšit…
Teď ale, mějte prima léto…

Barbora Čivišová, 
vedoucí D klubu ÚMO Plzeň 4

Soutěž
o nejhezčí
okno:
Novinkou pro letošní
léto je vyhlášení
soutěže O nejhezčí
rozkvetlé doubravecké
okno nebo balkon.
Fotografie své
květinové výzdoby
můžete po celé léto
zasílat na 
e-mail:
foltynovap@plzen.eu.
Na věcné ceny se
mohou těšit 3 nejhezčí
okna či balkony.
Za inspiraci na tuto
soutěž děkujeme paní
Ireně Bauerové.
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Doubravecké gymnázium Luď ka Pika – úspěch ve finále 
soutěže ChemQuest 2016

Ve dnech 28. 4. a 29. 4. se konalo v prostorách
VŠCHT Praha celorepublikové finále chemické
soutěže ChemQuest 2016. Naše gymnázium
reprezentovaly dva týmy v kategorii SŠ. Téma
bylo  „Chemie a elektřina“. Tým ve složení Jiří
Růžička, Veronika Groeslová a Jana Pojerová
reprezentoval naše gymnázium s prací  „Jak pře-
žít v přírodě“ a tým ve složení Eliška Růžičková
a Zuzana Petrmichlová s prací  „Chemický cate-
ring“. Oba týmy byly úspěšné, všechny pokusy
se jim podařily a se ctí obstály i v závěrečném
odpovídání na otázky poroty složené ze zástup-
ců VŠCHT a Akademie věd. Oba týmy skončily
na krásném děleném čtvrtém místě.
V kategorii ZŠ a nižší gymnázia reprezentoval

naši školu tým ve slože-
ní Michala Breníková,
Barbora Ulčová a Zuza-
na Semlerová. Téma
bylo  „Chemie a super-
market“. Dívky vystou-
pily s prací Chůvy –
intelektuálky. Tým
úspěšně předvedl svoji
práci a skončil v celo -
republikovém finále na
šestém místě.
Všem soutěžícím bla-
hopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezen-
taci školy.

PaedDr. Jitka Voráčová, 

GLP

Děti z mateřských škol na Doubravce měly vyhrazené 2 středy 
na návštěvu ZOO
Děti z mateřských škol na Doubravce měly vyhrazené dvě středy na návště-
vu ZOO, městský obvod pro ně připravil volné vstupné. První skupinu
dětí přivítal v amfiteátru pan Vobruba, ukázal jim tři zvířátka – hodného
hada Boženku, malou kozičku a 2 mláďátka sovy. Na konci povídání se
děti podívaly na film o záchraně antilopy a dostaly časopis Iris. Druhá

školková skupina měla rovněž povídání, ale u výběhu hrošíků liberijských.
Součástí návštěvy bylo i křtění samičky hrošíka, která dostala jméno
 Monika Doubravka. Všechny děti byly z návštěvy ZOO zahrady nadšené
a my doufáme, že se z tohoto výletu za zvířátky stane hezká před -
prázdninová tradice.
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Obnova zeleně v areálu Sokola Doubravka
Deset nových malých javorů bylo minulý měsíc vysazeno v areálu Sokola
Plzeň-Doubravka. Nahradily staré a nemocné stromy, které bylo třeba
v průběhu předchozích let porazit. Malí členové Sokola Doubravka si
nenechali ujít příležitost a zapojili se do brigády – ke stromkům navozili
kůru a pěkně ji upravili. Ti úplně nejmenší zase vysbírali z travnaté plochy

uprostřed venkovního areálu Sokola zbytky staré trávy po vertikutaci
plochy. Zapískovanou a nově osetou plochu je teď zapotřebí kropit,
hnojit a pravidelně sekat a opakovat to alespoň do začátku června, kdy
už by měl trávník získat jak krásný vzhled, tak potřebnou hustotu. 

Milada Nováková, Sokol Plzeň-Doubravka

Nuda není náš kamarád
Měsíc květen byl velmi pestrý na různé akce. Zábavnou byla
„Noc vědců“, na které si děti vyzkoušely spoustu pokusů a opět
přespaly ve školce. Podnikli jsme výlet na zámek Nebílovy, kde
si děti vyzkoušely řemesla z doby středověku a zhlédly pohádku
Princ Bajaja. Zapojili jsme se do výtvarného projektu Karlova
koruna. Zúčastnili jsme se Turnaje mateřských škol ve fotbale,
kde jsme získali druhé místo. Společně s rodiči jsme slavili Den
matek v Lufftově zahradě, Den dětí s Krtkem v naší školce a usku-
tečnilo se také Cykloputování. Náš sboreček „Plzeňské bublinky“
vystupoval na  „Noci kostelů“ a v Domově pro seniory. Plánujeme
oslavit Den otců vycházkou na Plzeňskou věž a exkurzí v DEPU
a vydáme se s dětmi do ZOO Plzeň. Děkujeme touto cestou
rodičům, kteří nám v akcích pomáhají a také těm rodičům
a dětem, kteří se jich účastní a užívají si je.

Monika Mrázová, 50. MŠ

Žádost
Milí obyvatelé městské části Doubravka, chtěli bychom
vás touto cestou požádat o pomoc. Blíží se 50. výročí
založení naší školy. V Archivu města Plzně jsme bohužel
nenalezli žádné fotografie z  let minulých. Chtěli
bychom poprosit ty, kteří mají fotografie naší školky
nebo dětí, které tuto školku v letech 1967 až 1980
navštěvovaly, zda by nám je mohli poskytnout. Předem
děkujeme. 

Monika Mrázová, 50. MŠ
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6. mateřská škola Plzeň oslavila své 50. výročí otevření

Celoroční projekt oslav 50. výročí
otevření školy pokračoval ve
čtvrtek 9. 6. 2016 zahradní slavností
nazvanou „Mámo • táto, slavte
s námi!“. Slavnost byla pojata jako
odpolední setkání všech přátel, kte-
ří se školou dlouhodobě spolupra-
cují, rodičů a dětí, které školu
navštěvují, navštěvovaly, nebo
budou navštěvovat. 

Pozvání přijala Zdeňka Vaňková,
ředitelka, která školu vedla v letech

1992–2014 a která spolu s přáním
předala škole i novou kroniku. Dále
zástupkyně ředitelky 28. základní
školy, Světlana Hlavinková, která
společně s paní Tomanovou předa-
la škole nový nástěnný keramický
obraz „Živly“, který vytvořily děti
obou škol v rámci spolupráce a jako
symbol ŠVP 6. mateřské školy.
Popřát škole přišel i zástupce Úřadu
městské části Plzeň 4-Doubravka,
starosta Michal Chalupný, který
inicioval možnost získat pro školu
nový herní prvek. Velmi milé bylo
i setkání s panem Vobrubou ze ZOO
a BZ Plzeň, který přinesl i živou želvu
zelenavou, kterou slíbil při příleži-
tosti oslav škole zapůjčit. Mezi hos-
ty, kteří přijali pozvání, byla také
náměstkyně primátora Eva Herin-
ková, paní inspektorka Eva Brabco-
vá, vedoucí odboru školství

Dagmar Škubalová a ředitelka 
50. MŠ Iveta Vernerová. 
Po slavnostním přípitku a oficiálním
předání nových realizací dětem
následoval program indiánské sku-
piny „Pšito oyate“ (korálkoví lidé).
Škola tak měla možnost prezento-
vat současně pětiletou práci v rámci
výchovně vzdělávacího programu
„V souladu s přírodou – indiánská
osada“, který je součástí projektu
„Modernizace 6. mateřské školy
Plzeň v souladu s jejím EVVO zamě-
řením“ dotovaného z EU ROP. Všich-
ni hosté se po zhlédnutí krátkého
vystoupení zapojili do tanečního
dění a aktivit s indiánskou temati-
kou. V budově školy byla připravená
bohatá prezentace historie školy
a také aktuálně probíhajících pro-
jektů, hosté mohli napsat přání

a děti namalovat obrázky pro školu
k jejímu výročí. Byla připravena
i malá ochutnávka školního stravo-
vání a na školní zahradě mohla
veřejnost posoudit nové realizace
v podobě „Mašiny“ na dopravním
hřišti, „Zelené jeskyně“ (altánu)
a lanové sestavy „Větrník“, bylinko-
vých záhonků, hmatové stezky
a zavlažovacího systému v pěstitel-
ské části a dřevěné prolézací sochy
„Kočky“. Na tyto realizace se poda-
řilo získat škole finanční podporu
z odboru Životního prostředí města
Plzně, OŠMT a také z ÚMO Plzeň 4-
-Doubravka. 
Po předchozích rozmarech se
umoudřilo počasí a celé odpoledne
panovalo na školní zahradě velmi
příjemné jarní klima a pohodová
a přátelská atmosféra. 

Martina Baníková,

ředitelka 6. MŠ Plzeň

Navštivte naše facebookové stránky 
MO Plzeň 4:
https://www.facebook.com/MOPlzen4/?ref=hl

D klub: 
www.facebook.com/dklubplzen

MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku
sociálního zabezpečení
Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění,
sociálních dávek, zaměstnanosti nebo sociálních služeb?
Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo MPSV.
Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry.
Elektronickou verzi slovníku najdete na stránkách http://slovnik.mpsv.cz/
Vyhledávat v něm můžete několika způsoby. Klíčové slovo nebo frázi zadáte do vyhle-
dávacího pole v horní části stránky, případně heslo najdete podle počátečního písmene.
Další možností je kliknout na některé z jednotlivých kategorií, jako například dávky
v hmotné nouzi, důchodové pojištění nebo příspěvek na péči.

PaedDr. Jaroslava Hrabáčková,

vedoucí sociálního odboru ÚMO Plzeň 4
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PASCOVÁNÍ na 14. základní škole v Plzni
V květnu letošního roku obdržela
14. základní škola v Plzni na Doub-
ravce od zástupců Domu digitálních
dovedností 10 experimentálních
sad PASCO Sensorium pro výuku
přírodních věd. Stala se tak jednou
ze dvou vybraných základních škol
v Plzni, které byly vybaveny těmito
žákovskými sadami, metodikou
a seznamem základních pokusů pro
zkvalitnění výuky přírodovědných
předmětů. Žáci 9. ročníku této školy
již měli možnost se s použitím jed-
noho ze senzorů této sady seznámit
na ukázkové hodině vedené lektory
DDD. Práce se senzorem a následné
zpracování výsledků měření na iPa-
dech pro ně byly velice zajímavým
a atraktivním ověřením jejich zna-

lostí. Učitelé se se sadou senzorů
seznámili během seminářů v rámci
Plzeňského pascování.
Škola nabízí již druhým rokem pro
žáky od 6. tříd matematicko-příro-
dovědné zaměření. Práci se sadami
tak ocení zejména žáci, kteří se pro
toto zaměření rozhodli. Zkrátka ale
nepřijdou ani ostatní. A dokonce ani
žáci prvního stupně. V rámci projek-
tu budou škole i nadále pomáhat
lektoři DDD, se kterými připraví
v následujícím školním roce vyuču-
jící ukázkové hodiny pro žáky jiných
škol – ti si po předchozí domluvě
budou moci práci se sadou PASCO
Sensorium sami vyzkoušet. 

Mgr. Šárka Junková, 

učitelka 14.ZŠ Plzeň

Žákovský parlament 22. ZŠ Plzeň zachraňoval les!!!

Ve dnech 18.–21. 5. 2016 proběhl v  kempu
„U Mloka“ prožitkový kurz žákovského parlamen-
tu (ŽP) 22. ZŠ Plzeň.
Program byl tematicky zaměřen na „záchranu
lesa“, tudíž téměř veškeré aktivity se vztahovaly
k danému tématu. 
Žáci zažili vichřici a bouři, následně sbírali polá-
mané avyvrácené stromy, zamýšleli se nad využi-
tím získaného dřeva, připravovali území na

znovuobnovení – sbírali co do
lesa nepatří, seznamovali se
s  jednotlivými druhy stromů
v lese, představili si některé lesní
živočichy, přemýšleli o potrav-
ních vztazích a nakonec díky
všem aktivitám vysadili nové
stromky do školky, čímž založili
nový les. Vše samozřejmě pro-
bíhalo formou příslušných akti-
vit, které byly vždy zaměřené na
určitou činnost a při kterých si

žáci osvojovali určité dovednosti, např. komunikaci
s ostatními žáky, spolupráci, prosazování názoru,
prezentaci, schopnost kompromisu, atd. Za splně-
né úkoly vždy získali jistý počet stromečků. Na
konci kurzu pak viděli, kolik stromků získali, tudíž
kolik stromků celkem do školky zasadili. 
V průběhu kurzu sice pracovali jako jednotlivé
skupiny a to konkrétně jako Lesy ČR, s. p., hnutí
Děti Země a dobrovolníci, kteří si zvolili název

Žlutosauři. Výsledek však byl počítán dohromady
jako výsledek spolupráce všech zúčastněných,
stejně tak, jako to funguje ve skutečnosti.
Mimo to se žáci věnovali otázkám činnosti ŽP, co
funguje, co zlepšit, čím se bude ŽP zabývat v příš-
tím roce atd.
Kurz splnil očekávání, kolektiv se utužil a kromě
zážitků jsme si odvezli všichni i nové poznatky
a dovednosti.

Goalballový turnaj „O pohár Doubravky“
Ve dnech 22. 4.–24. 4. 2016 se uskutečnilo v Základní škole
a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň,
Lazaretní 25 tradiční sportovní soustředění zrakově
 postižené mládeže z  celé republiky, které je spojeno 
s goalballovým turnajem „O pohár Doubravky“. Tento 
turnaj každoročně probíhá pod záštitou starosty ÚMO 4,
který do soutěže věnuje pohár. 
Turnaje se zúčastnila družstva ze škol pro zrakově postižené
z Brna, Opavy, Prahy a Plzně. Plzeň postavila dvě družstva –
mladší a starší žáci. V rámci Turnaje proběhl i miniturnaj nej-
mladších žáků z Opavy, Brna a Prahy.
Vítězem turnaje a držitelem poháru starosty ÚMO 4 se stali
starší žáci Plzně, na dalších místech skončila družstva Brna, Prahy, Opavy a mladší žáci Plzně. V miniturnaji zvítězili žáci z Opavy, na druhém místě
skončilo Brno a na třetím Praha.
Pohár vítězům předal místostarosta ÚMO 4 Plzeň pan Ing. Zdeněk Mádr, kterému chceme touto cestou poděkovat za vstřícnost a ochotu a za milá
slova určená závodníkům. Ing. Iva Šmrhová, ředitelka školy
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: 15-19h, : 10-13h, 15-19h, 

!

Dotační program mikrogranty
pro rok 2016 II.

Městský obvod Plzeň 4
vyhlašuje

Dotační program mikrogranty pro rok 2016 II.

Časový harmonogram dotačního programu:

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace:
8. 8. 2016–17. 8. 2016 do 12.00 hod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech: 29. 8. 2016–30. 9. 2016

Termín pro dosažení účelu poskytnuté dotace: 28. 12. 2016

Termín pro podání vyúčtování: 30. 12. 2016 do 12.00 hod.

Rozdělovaná částka z rozpočtu MO Plzeň 4: 152 000 Kč

Důvod podpory stanoveného účelu:
Rozvoj MO Plzeň 4 a aktivit občanů v MO Plzeň 4

Další informace o vyhlášeném dotačním programu najdete na
http://umo4.plzen/urad-a-samosprava/transparentni-urad/dotace/
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LOUKA U SV. JIŘÍ V PLZNI
30. srpna–2. září 2016

P R O G R A M :

Začátek promítání filmů
vždy od 21 hodin.

VSTUP
ZDARMA

Čtvrtek 1. 9.
FROZEN – LEDOVÉ

KRÁLOVSTVÍ 
Pátek 2. 9.
REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Úterý 30. 8.
STAR WARS: 

SÍLA SE PROBOUZÍ
Středa 31. 8.

TEORIE TYGRA

Změna programu vyhrazena.

DOUBRAVECKÁ PROMÍTAČKA


