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Úvodník místostarosty
Vážení čtenáři,
tak už je tu máme zase
– kouzelné Vánoce.
Klid, pohoda, odpočinek, stromeček a sa mozřejmě dárky. To
jsou věci, které se bezpochyby vybaví téměř
každému, vyřknu-li
slovo Vánoce.
V poslední době se ale první dva pojmy začínají
spíše proměňovat ve spěch a stres. Přeplněná
nákupní centra o Štědrém dnu nejsou žádnou
výjimkou. Lidé během roku zaměstnáni jinými
starostmi se snaží na poslední chvíli sehnat
dárky pro své nejbližší.
Během vánočních svátků se často lidé věnují
práci, kterou nestíhají během roku. Sedí před
obrazovkou počítače a jen občas letmo odbíhají k vánočnímu stromku a pak spěchají zase

zpátky. Ano, doba je uspěchaná, ale nebylo by
lepší udělat si chvíli čas i na rodinu?
Nestačíme se každoročně divit, jak už v říjnu
v některých supermarketech nebo výlohách
na vás více než dva měsíce před Štědrým dnem
bliká vánoční výzdoba, podtržená „úžasnou“
vánoční výprodejovou akcí. Ani reklamy v televizi a v rozhlase nezůstávají pozadu. Během
sledování našeho oblíbeného pořadu se tak
v několika přerušeních dozvídáme, že nejlepším dárkem je nejnovější typ mobilu, výkonný
počítač, rychlé auto nebo třeba léky a vitamíny
všeho druhu na všechno – až z toho máte pocit,
že byste si snad bez nich život ani neuměli
představit. Místo abychom mysleli na pravou
podstatu Vánoc a věnovali se sobě a svým blízkým, abychom se na sebe usmívali a byli na
sebe milí, jsme nevědomky tlačeni do přemýšlení, jaký koupit co nejdražší dárek.
Už před desítkami let odolal český Ježíšek

náporu východního kolegy dědy Mráze. Teď
musí díky lepší mediální informovanosti ještě
silněji odrážet útoky z druhé strany. Ze západu
přijíždí na saních tažených soby Santa Claus,
podporovaný Coca Colou a některými dalšími
výrobci, ke kterým se informace o tom, že tu
Santu nemáme, dosud zřejmě nedostala…
Naštěstí pro nás pro všechny Ježíšek i letos
vítězí na celé čáře a jsem přesvědčen, že tomu
tak bude napořád.
Zamysleme se tedy, proč se Vánocům ne nadarmo přezdívá nejkrásnější svátky v roce
a uchovávejme jejich tradici i do budoucna.
Přeji vám všem, čtenářům Doubraveckých listů
klidné prožití vánočních svátků, bohatého
Ježíška a hodně zdraví a úspěchů v roce 2017.

Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)
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Zamyšlení starosty
Původně jsem vás
chtěl
seznámit
s bilančním článkem,
co se nám letos
povedlo a případně
nepovedlo. Ale protože v den, kdy tento článek píši, zdaleka ještě
není konec roku
a hlavně vás v tento
předvánoční čas nechci příliš zatěžovat závažnými tématy, budu asi až nezvykle stručný.
Řada z nás se zde narodila, vyrůstala nebo ale-

spoň zde řadu let žije. Žijeme ve čtvrtém městském obvodu, který se sice nepřesně, ale zato
často, označuje souhrnným názvem Doubravka. Jsme určitě, nejen podle mě, nejkrásnějším
městským obvodem. Máme nejvíce zeleně,
řadu krásných zákoutí i míst. V neposlední řadě
jsme také obvod s velmi nízkou kriminalitou.
Dlouhodobě se ceny nemovitostí u nás na
Doubravce, pohybují na těch nejvyšších částkách v rámci Plzně, takže to, že se zde dobře
žije, není určitě jen můj subjektivní pocit. Chtěl
bych, aby to tak nejen zůstalo, ale i ty nešvary
a problémy, které se vždy najdou, byly postup-

ně vyřešeny. Tak toto, je mé letošní novoroční
předsevzetí a slibuji, že na rozdíl od každoročního novoročního předsevzetí zhubnout, toto
určitě dodržím. Teď mě již zbývá jen popřát
vám spokojené prožití vánočního období,
žádné stresy a v novém roce hlavně hodně štěstí a zdraví. A našim dětem pak přeji bohatého
Ježíška a snad i trošku toho sněhu na zimní
radovánky. Mějte se všichni velmi krásně a na
shledanou v novém roce 2017.
Bc. Michal Chalupný, starosta
(ČSSD)

Čistá Plzeň – naše společná věc. Jak třídit odpad?
Sběr tříděných odpadů na území města Plzně je
realizován tzv. donáškovým systémem do sběrných míst, kterých je na území města Plzně více
než 850.
1. Plast a nápojové kartony
– odkládáme do žlutých nádob označených
nápisem„PLAST“. Patří sem plastové láhve od
nápojů, nápojové kartony, plastové nádoby, kelímky, krabičky, sáčky, fólie, výrobky z plastů, CD a DVD nosiče, zubní kartáčky
a také polystyren. Objemnější odpad před
vhozením sešlápněte či jinak redukujte jejich
objem – umožníte tak efektivně využít celý
objem sběrné nádoby a odložit odpad i ostatním spoluobčanům. V žádném případě nevhazujte mastné či silně znečištěné obaly od jídla,
nebezpečných látek, videokazety a výrobky
z PVC jako třeba trubky nebo podlahové krytiny. Pokud potraviny důkladně dojíte (například vyškrábete kelímek od jogurtu) nemusíte
je následně mýt. Přesto uděláte dobře, když
tyto obaly vypláchnete vlažnou vodou, protože tím omezíte případný zápach.
– Plastový odpad je složen z mnoha druhů materiálů, a proto existuje také mnoho způsobů
jeho zpracování. Po základním roztřídění na
dotřiďovací lince putuje plastový odpad k dalšímu zpracování například na fleecovou bundu, pytle, městský mobiliář, ploty, protihlukové
stěny, zatravňovací tvárnice, izolační hmoty,
koberce a mnoho dalších výrobků.
2. Papír a lepenka
– odkládáme do modrých nádob označených
nápisem „PAPÍR“. Patří sem noviny, časopisy,
letáky, nepotřebné nebo poškozené knihy,
sešity, neznečištěný obalový papír, vlnitá
lepenka či krabice, obálky s okýnkem.Velké
krabice či kusy roztrhejte, sešlápněte nebo
jinak zredukujte jejich objem – umožníte tak
efektivně využít celý objem sběrné nádoby
a odložit odpad i ostatním spoluobčanům.
V žádném případě nevhazujte silně mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír, voskový,

uhlový papír nebo obaly kombinované s plasty, hygienické potřeby. Do papíru také nepatří
tzv. nasávaná kartonáž (typicky obaly od vajíček), která již není příliš vhodná k dalšímu zpracování. Přesto neuděláte žádnou zásadní
chybu, pokud tento druh papíru do nádoby
odložíte.
– Papír je po jeho svozu předán na dotřídění,
kdy dochází k odstranění nežádoucích nečistot
a případně roztřídění na jednotlivé komodity.
Tříděním papíru ušetříme základní suroviny
pro výrobu papíru, což je dřevo a voda. K výrobě papíru z recyklovaných surovin nepotřebujeme žádné stromy a spotřebujeme 1 333
krát méně vody a téměř dvakrát méně energie.
Následné využívání papíru jako druhotné suroviny podpoříte nejen tím, že papír vytřídíme,
ale také tím, že budeme v našem každodenním
životě preferovat užití výrobků z recyklovaného papíru.
– Pozor, se změnou systému došlo v některých částech města ke změně sběru nápojových kartonů, které se nově sbírají do
žlutých nádob spolu s plastem!
3. Sklo
– odkládáme do zelených nebo bílých nádob
označených nápisem„SKLO“. Patří sem nevratné skleněné láhve, nepotřebné zavařovací
sklenice, různé skleněné nádoby (vázy,
skleničky apod.), okenní a tabulové sklo
a další skleněné obaly bez příměsí.
V žádném případě nevhazujte keramiku,
porcelán, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené a netříštivé sklo (autoskla), zrcadla, žárovky nebo zářivky, varné sklo.
Na území města Plzně probíhá z technologických a logistických důvodů svoz skla jako
směsné suroviny bílého a barevného skla.
– sklo se po jeho dotřídění následně využívá ve
sklárnách jako přísada do základní sklářské
směsi nebo se může dále využívat na výrobu
skelné vaty nebo tzv. pěnového skla, které
slouží jako izolace s vysokými užitnými vlastnostmi.

4. Biologicky rozložitelný komunální odpad
– Odkládáme do hnědých nádob označených
nápisem„BIOODPAD“, velkoobjemových kontejnerů v rámci sběrných dnů nebo do sběrných dvorů. Patří sem veškerý odpad
rostlinného původu jako například zahradní odpad (tráva, listí, plevel, nalámané
větve), zbytky od ovoce a zeleniny, nepoužité ovoce a zelenina, skořápky od vajec,
čajové a kávové sáčky a sedliny, zvadlé květiny. V žádném případě nevhazujte odpad
živočišného původu, tekuté zbytky jídel, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat.
Upozorňujeme, že hnědé nádoby na místech
separovaného odpadu jsou primárně určeny
na odpad z kuchyní, případně na menší množství zahradního odpadu. Větší objemy zahradního odpadu zpracovávejte nejlépe sami
kompostováním (zachováte tak přirozený
koloběh cenných živin a ušetříte další zdroje
vynaložené na jeho svoz) nebo odevzdávejte
do velkoobjemových kontejnerů nebo do
sběrných dvorů.
– Tento odpad je po jeho svozu primárně zpracováván kompostováním, což je biologický
rozklad za přístupu vzduchu a výsledným produktem je kompost, který se může použít při
výrobě zemin, při rekultivacích, dokončovacích
terénních úpravách, údržbě městských parků,
v zahradách či v zemědělství.
Závěrem si dovolíme zodpovědět často kladený
dotaz, zda je tříděný odpad opravdu svážen
zvlášť, protože vidíte situaci, kdy je odpad vysypán do stejného vozu jako černá popelnice. Tato
situace se zcela logicky stává a to v případě, kdy
posádka vozu, který sváží příslušný druh odpadu,
vyhodnotí znečištění neukázněnými občany za
tak závažné, že by došlo ke znehodnocení již
sebrané suroviny. V takovém případě nádobu
nevyprázdní a sdělí tuto skutečnost dispečinku,
který zajistí vývoz takové nádoby jako směsného
komunálního odpadu. Bohužel tyto případy nejsou až tak neobvyklé.
Bližší informace k třídění odpadu můžete také
získat na internetové adrese www.jaktridit.cz.
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Představujeme dětská hřiště – č. 8, Levandulová ulice
49.7554925N, 13.4316953E
I dnes vám v našem pravidelném
seriálu představíme jedno hřiště
z našeho obvodu. V pořadí již osmé
dětské hřiště je umístěno v Levandulové ulici, zhruba 200 metrů od
autobusové zastávky Ejpovická na
Hrádecké ulici. Do srpna 2013 se
zde nacházela pouze dosluhující
skluzavka, kolotoč a pružinové
houpadlo. Nabízený prostor byl
značně nevyužitý a tak hřiště prošlo celkovou rekonstrukcí. Dne
19. 9. 2013 byla do užívání předána
nová herní sestava se skluzem
a věžičkou, vahadlová houpačka,
prvek orlí hnízdo a duo houpačka.
Vzniklo tak pěkné a komplexní dětské hřiště, které dětem nabízí
dostatek herních variant.
Lukáš Vojta,
odbor Životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 4
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Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 na rok 2017
včetně výhledu na roky 2018–2020
BILANCE

ROZPOČET 2017

VÝHLED 2018

VÝHLED 2019

7 833

7 588

7 588

7 588

daňové

2 085

2 085

2 085

2 085

nedaňové

5 748

5 503

5 503

5 503

kapitálové

0

0

0

0

98 488

82 324

83 914

85 503

106 231

89 912

91 502

93 091

provozní výdaje

75 443

78 012

81 502

93 091

kapitálové výdaje

30 878

11 900

0

0

Celkem VÝDAJE

106 321

89 912

91 502

93 091

PŘÍJMY

FINANCOVÁNÍ (např. sdílené příjmy, vlastní fondy
Celkem PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ

Kolo ve spolupráci s veřejnou dopravou
urychluje cestování a šetří čas
Motorová doprava v centrech měst
neustále roste a budování nových
komunikací často řeší problémy
dopravních zácp jen lokálně. Jedním z řešení, na které vsadila již
řada velkých měst na západ od nás,
je zapojit více pěší a cyklisty. Stále
častěji se tak v poslední době mluví
o roli kol v městské dopravě. Vše
souvisí s její hustotou. Právě pěší
a cyklisté mohou použitím veřejné
dopravy výrazně pomoci zprůjezdnit města a paradoxně zrychlit
motorovou dopravu. K tomu je
potřeba nejen vhodných komunikací pro cyklisty, ale i podmínek
pro takzvanou intermodalitu
s kolem, tedy pro používání kola
v kombinaci s jiným dopravním
prostředkem, především s veřejnou dopravou.
Odborníci uvádějí, že asi tři čtvrtiny
cest ve městech nejsou delší než
pět kilometrů. To je ideální vzdálenost pro kolo. Mnohde může být
cyklista jedoucí z bodu A do bodu
B dokonce rychlejší než auto nebo
chodec využívající veřejnou dopravu. Bočními uličkami se vyhne
semaforům, protáhne se myšími
dírami (podchody a průjezdy v místech, kam auta nemohou) nebo si
cestu zkrátí přes lávku. Kolo doveze
cyklistu ode dveří ke dveřím, což

lidé ocení třeba právě v předvánoční době, kdy to s hledáním parkovacího místa pro auto v centru
města bývá kritické. Není tak divu,
že mnozí z těch, co si časovou
úsporu jízdy do práce vyzkoušeli
na vlastní pedály, u kola právě proto zůstali.
Úvaha každého rozumného člověka při volbě dopravního prostředku pro dojíždění je až na výjimky
stejná: dostat se do práce či do školy co nejdříve a co nejlevněji. Pro
ty, kteří bydlí dále od stanice autobusu či vlaku, pak většinou padne
volba na auto, protože vzdálenost
od zastávky je neúměrně dlouhá.
Přitom dojít například tři kilometry
na zastávku pěšky znamená 35 až
45 minut, na kole to ale zvládnete
za 10 až 15 minut.
Pokud se bojíte, že vám kolo na
zastávce nebo na nádraží někdo
ukradne, pořiďte si retro kolo. Starší
repasovaná favoritka nebo skládačka na krátkou cestu k zastávce
stačí a zloděje lákat nebude.
V bazarech ji pořídíte už za tisíc
korun. A pokud chcete jít s dobou
a vyzkoušet si západní trendy,
pořiďte si druhé kolo, které na vás
bude čekat na výstupní zastávce
vašeho vlaku, autobusu nebo
tramvaje. I když tam můžete využít

i bikesharingová kola, která v Plzni
fungují již několik let. Řešením
může být také skládací kolo, které
s vámi jako zavazadlo ve složeném
stavu může cestovat prostředky
veřejné dopravy. Stačí si to vyzkoušet a porovnat časy jízdy od dveří
ke dveřím. Možná budete překvapeni, jak kolo vaši cestu zrychlí.
Kolo jako dopravní prostředek
využívá v cyklisticky vyspělých státech stále více lidí. Mnozí duševně
pracující za stolem v něm vidí způsob, jak doplnit často velice omezenou dávku pravidelného
pohybu. Státy, kde je dopravní
cyklistika podporována přímo vládou, mají zdravější obyvatelstvo,
které není tolik zatížené obezitou.
Pravidelný pohyb se vyplácí nejen
lidem na kole, ale i státnímu rozpočtu. Výdaje na zdravotnictví totiž
nejsou tak vysoké.
Pravidelná jízda na kole do práce
tak umožňuje snižovat zejména
počet obézních lidí a lidí s chorobami srdce a krevního oběhu.
Další informace a fotografie
k tomuto tématu najdete také na
cykloportále www.plzenskonakole.cz.
Martin Pecuch

VÝHLED 2020

Informace
ke svozu a likvidaci
vánočních stromků
Informujeme občany, že v době po
27. 12. 2016 bude zahájen svoz
vánočních stromků. Vánoční stromky je možné odkládat vedle sběrných nádob na směsný
komunální odpad (černé popelnice), aby nedocházelo ke snižování
kapacity jejich objemu.
Vánoční stromky v žádném případě
nepatří ke stanovištím separovaného odpadu ani na stanoviště nádob
směsného komunálního odpadu
umístěných v domech nebo ve vnitroblocích, kde se prování manipulace a přibližování nádob přes
prostory objektu. V tomto případě
odkládejte vánoční stromky před
objekt, na místo přistavení nádob
k výsypu.
Čistá Plzeň s. r. o.
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Slavnostní otevření dětského hřiště – 22. ZŠ Plzeň
Ve středu 14. prosince 2016 dostaly
děti 22. základní školy dárek téměř
vánoční – ve sportovním areálu školy bylo slavnostně otevřeno nové
dětské hřiště. Vánoční dárek má
podobu hrací plochy s lezeckou stěnou, hrazdou, kladinou a lanovým
mostem. Hřiště mohou využívat
nejen žáci 22. základní školy, ale
i ostatní aktivní děti z Doubravky,
protože hřiště je v odpoledních
hodinách a o víkendech přístupné
veřejnosti. 150 tisíci korunami na
výstavbu dětského hřiště přispěla
plzeňské škole Nadace ČEZ.
Koncem letošního června byly zahájeny stavební práce – byla odstraněna vrchní zemina, pak následovalo zabetonování herních prvků
a vytvoření bezpečných dopadových ploch. „Naše škola má krásný
sportovní areál pro míčové hry, atletické disciplíny nebo také stolní tenis.
To, co nám však doposud chybělo,
bylo hřiště pro menší děti, které by se
na něm mohly vyřádit o přestávkách
mezi vyučováním ahlavně vprůběhu
školní družiny. Vhodné místo jsme pro
něj v našem areálu brzy našli, chyběly
nám však finance na jeho výstavbu,

aaž díky významné pomoci od Nadace ČEZ jsme mohli celý projekt zrealizovat,“ uvedla ředitelka 22. základní
školy Božena Světlíková.
Celkové náklady na vznik nového

Oranžového hřiště v Plzni se
vyšplhaly na 160 tisíc korun, 150 tisíc
pokryl příspěvek Nadace ČEZ.
Slavnostního otevření dětského
hřiště se zúčastnila mluvčí Skupiny

ČEZ Michaela Jirovcová, vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP Dagmar Škubalová
a starosta Městského obvodu Plzeň
Michal Chalupný.

Hodina pohybu navíc na 14. ZŠ Plzeň
Již druhým rokem je 14. základní
škola v Zábělské ulici zapojena do
celostátního programu Ministerstva
školství, který nese název Hodina
pohybu navíc. Jeho smyslem je
nabídnout žákům prvních až třetích
ročníků jednu hodinu pohybových
aktivit týdně v době jejich pobytu
ve školní družině. Pohybové aktivity
jsou zaměřeny na všeobecný pohybový rozvoj žáků a na rozvoj základ-

ních pohybových dovedností v šesti
sportech – fotbalu, basketbalu,
volejbalu, ragby a bruslení. Cílem
programu není daný sport děti
naučit, ale vzbudit v nich zájem
o pohyb, ukázat jim jeho zábavnost,
navodit příjemné zážitky, případně
je nasměrovat do sportovního oddílu.
Některá děvčata poprvé kopají do
míče, zjišťují, jak těžké to je, aby míč

neutíkal od nohy a dokonce doputoval do brány. Děti objevují umění
dostat míč přes síť k soupeři, nahrát
si a získat body. Poznávají, že takhle
se hraje volejbal. A co házená? Jak
je těžké trefit se do brány, přihrát
přesně kamarádovi do běhu. V košíkové už umíme driblovat, pohybovat se s míčem, nedělat kroky
a nakonec střelba na koš. Ragby je
pro většinu dětí neznámá hra. Hlav-

ní zásadou tohoto sportu je nebát
se, nezranit a hrát fair play. V lednu
si děti půjdou zabruslit na zimní stadion a budou se učit bruslit.
Program cílí na žáky 1. stupně ZŠ.
Právě v této věkové kategorii se
utváří pozdější životní postoje,
jejichž pevnou součástí by měl být
i sport.
Jana Jelínková, 14 ZŠ Plzeň

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

5

Prosinec 2016

Zahájení likvidace zahrádkářské kolonie v Jateční ulici
Město Plzeň zahájilo likvidaci zahrádkářské kolonie v Jateční ulici. Počátkem prosince stavební technika zbourala několik chatek a přístřešků v dané
lokalitě a nyní dochází ke kompletnímu vyklizení. Na uvedeném místě až do stavby silnice I/20 bude pouze travní porost, tak aby byla lokalita čistá
a přehledná. Věříme, že likvidace zahrádek a zušlechtění tohoto prostoru občané ocení a nebude tento kout Doubravky ostudou pro všechny kolemjdoucí.
David Zrostlík, místostarosta MO Plzeň 4 (ČSSD)

Inzerce v Doubraveckých listech
Rádi bychom vás upozornili, že Rada městského obvodu Plzeň 4
schválila placenou inzerci v Doubraveckých listech. Fyzické
i právnické osoby mohou využít 4 velikosti inzerátu za tyto
ceny:
Cena za stranu:
9 900 Kč + 21 % DPH
Cena za ½ strany:
4 800 Kč + 21 % DPH
Cena za ¼ strany:
3 000 Kč + 21 % DPH
Cena za 1/3 strany:
3 500 Kč + 21 % DPH
Doubravecké listy vycházejí v nákladu 13 200 ks, jsou zdarma
distribuovány do každé domácnosti na území Městského obvodu Plzeň 4 a splňují tyto technické parametry:
(I) formát: A4
(II) rozsah: 16 stran
(III) papír: LWC 80 g lesk
(IV) barevnost: 4/4, CMYK
(V) vazba: V1 nebo V2
Chceme vám oznámit, že veškeré inzeráty, které budete chtít
uveřejnit v Doubraveckých listech a případné dotazy k inzerci
směřujte na e-mail: novave@plzen.eu (Veronika Nová, tel.:
378 036 664). Budeme i nadále rádi za vaši spolupráci při tvorbě
Doubraveckých listů. Doubravecké listy budou tak jako v minulých letech vycházet jako dvouměsíčník (únor, duben, červen,
srpen, říjen, prosinec). Prosím, veškeré materiály zasílejte s dostatečným předstihem.
V Doubraveckých listech není možné otiskovat politickou inzerci
a propagaci politických stran a hnutí. V případě nevhodného
obsahu má Redakční rada Doubraveckých listů právo odmítnout i jakoukoliv jinou inzerci.
Mgr. David Zrostlík,
místostarosta MO Plzeň 4 (ČSSD)

Informace o rozmístění stojanů
na Doubravecké listy
a letáčků D klubu
V měsíci říjnu jsme pro vás zařídili na vytipovaných místech
obvodu stojany, ve kterých jsou k dispozici Doubravecké listy
a letáčky s nabídkou kurzů, kroužků našeho doubraveckého
D klubu.
Pro případ, pokud by jste Doubravecké listy nedostali do schránky, budou k dispozici na těchto místech:

 Knihovna – OD Centrum, Masarykova 75, Plzeň
 Knihovna – Újezd, Staroveská 7, Plzeň
 Knihovna – Červený Hrádek, Červenohrádecká 53
 Konečná trolejbusu č. 16, veřejné WC, Zábělská ul.
 IV. poliklinika, Masarykova 62, Plzeň
 Salesiánské středisko mládeže,
Revoluční 98, Plzeň-Lobzy
 D klub, Zábělská 54 B, Plzeň
A pro ty z vás, kteří by jste si raději Doubravecké listy přečetli na
internetu, najdete je vždy na našich webových stránkách:
https://umo4.plzen.eu/zivot-v-obvodu/doubravecke-listy/

Veronika Nová,
referentka sociálního odboru ÚMO Plzeň 4
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Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž
o knihu o Doubravce.
Na kousku fotografie je zachycena
část Doubravky
a my opět vybereme jednu
správnou odpověď.
Fotografie celého objektu zasílejte
na e-mail: foltynovap@plzen.eu
Ukončení soutěže je v neděli
8. 1. 2017

Výherce soutěže
Výherce 5. fotosoutěže se stala
paní Tereza Kunešová, ta správně
uhodla,
že na fotograﬁi
byl dřevěný most v parku
v Potoční ulici.

Čtení policejních pohádek
V listopadu proběhla na 14. základní škole v Plzni preventivní akce, která nese název „ČTENÍ POLICEJNÍCH POHÁDEK.“ Tyto pohádky přišla do
prvních a druhých tříd přečíst tisková mluvčí Policie České republiky prap. Veronika Hokrová. V první části programu žákům přiblížila, co je náplní
její profese, což vyvolalo u dětí obrovský zájem a všechny chtěly vyprávět své zkušenosti s policií. Některé úsměvné zážitky překvapily i samotnou
paní policistku.
Ve druhé části hodiny se četly policejní pohádky. Děti měly možnost si podle názvů vybrat dvě pohádky, po jejichž přečtení následoval rozbor
textu pomocí předem připravených otázek. Děti tak dostaly nenásilnou formou návody, jak se zachovat v krizových situacích.
Po skončení programu dostaly děti na památku omalovánky, které se vztahují k přečteným pohádkám.
Vyústěním tohoto projektu je výtvarná soutěž na téma „Pomáhat a chránit,“ vyhlášená Policií ČR. Určitě se do ní zapojíme a věříme, že děti bude
malování obrázků s policejní tématikou bavit.
Mgr. Jitka Ašenbrenerová
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Městský obvod Plzeň 4 slavnostně
zakončil Plzeňskou senior akademii
Městská policie Plzeň s Městským obvodem Plzeň 4 zahájily v září pro své seniory projekt
„ Plzeňská senior akademie“. Včerejší den byl proto významným pro 40 seniorů, kteří
tuto akademii zdárně ukončili a z rukou pana místostarosty MO Plzeň 4 Mgr. Davida
Zrostlíka a ZVMP Plzeň Mgr. Marka Šilhana si kromě jiného převzali „Absolventský list“.
Cílem projektu bylo seznámit seniory s problematikou osobního bezpečí ve vztahu
k aktuálním trendům kriminality a vzniku možných krizových životních situací na území
města Plzně. Občané z řad seniorů a osob se zdravotním postižením měli možnost se
zúčastnit přednáškových cyklů týkajících se zejména ochrany života, zdraví a majetku.

Seznámili se nejen s činností Městské policie Plzeň,
ale i s činností dalších institucí, které seniory informovaly o aktuálních bezpečnostních rizicích. Na tomto
projektu se významně podílel například Bílý kruh bezpečí Plzeň, Česká obchodní inspekce, BESIP, Hasičský
záchranný sbor Plzeňského kraje, Zdravotnická
záchranná služba Plzeňského kraje, Útulek pro zvířata
v nouzi. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali.
Velký dík rovněž patří MO Plzeň 4, který pro seniory
zajistil nejen drobné dárkové předměty, ale především
příjemné zázemí, kde se občané po tři měsíce pravidelně scházeli.
Andrea Vlčková
metodik prevence kriminality

Šťastné a veselé
5. 12. 2016 od 9 hod. uspořádal doubravecký Svaz důchodců vánoční
besídku pro své členy. Bylo podáváno malé pohoštění, důchodci nad
80 let obdrželi drobné dárky. Pod taktovkou p. Nohy si mohli zazpívat
vánoční koledy. Na závěr mezi důchodce přišli představitelé MO Plzeň 4
s přáním pěkných Vánoc.
Miloslava Yaghobová
místopředsedkyně Svazu seniorů Plzeň-Doubravka

Výstava novoročenek PF
Pomalu na ně zapomínáme… Je jednoduché najít vhodný obrázek na
internetu a poslat„všem“, ale bylo dobrým zvykem, najít si chvilku času
v předvánočním ruchu, najít starý adresář a vypisovat adresy na obálky
a na adresáta alespoň na několik okamžiků zavzpomínat. Do obálek
většinou vkládáme novoročenky, které jsme koupili. Skupina 12 výtvarníků, členů UVU Plzeň však tyto novoročenky tvoří. Vznikají PF pro
různé instituce a podniky. Oni však tvoří i svoje autorské. Na výsledky
jejich tvůrčí práce se můžete přijít podívat na výstavu uspořádanou ve
spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4 a Doubraveckým klubem.
Kurátory výstavy jsou pí. Kasalická a p. Hausner.
Výstava potrvá až do konce ledna 2017 ve velké zasedací místnosti na
Úřadě Městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň.

Soutěž
o nejhezčí
vánoční výzdobu
Fotografie své vánoční výzdoby můžete zasílat
na e-mail: foltynovap@plzen.eu až do 8. 1. 2017
3 vybraní výherci se mohou těšit
na doubravecký kalendář pro rok 2017.
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Poslední vítání občánků v roce 2016
Den 1. listopadu připadl na milou událost, na poslední vítání nových doubraveckých
občánků obvodu v tomto roce. Úvodní projev měl tentokrát místostarosta městského obvodu David Zrostlík, který přivítal devět holčiček a pět chlapců. Vítání
doprovodil hudebně na varhany Miloš Chaloupka, jako již tradičně vystoupil
dětský pěvecký sbor Javořičky z Plzně – Lobez pod vedením Bedřišky Koželuhové.
Nově přivítaní občánkové dostali od městského obvodu dětské ložní povlečení,
knížku O Hajánkovi a Ospalce a sadu dětského nádobí s dětským motivem. Dětem
i rodičům přejeme do života co nejvíce štěstí a především zdraví.
Veronika Nová
referentka sociálního odboru ÚMO Plzeň 4

Peklošou 3. 12. 2016
Doubravecký klub se v sobotu odpoledne zaplnil malými i velkými
návštěvníky, kteří si přišli zadovádět na Mikuláškou nadílku s názvem
Peklošou. Pro děti byl připravený zábavný program v podobě řádění
s milou, přesto trochu nezbednou čerticí Evčou a ubrblanou babičkou
všech čertů – Hankou. Děti a dokonce i dospělí si mohli vyzkoušet různé
soutěže a kouzla o sladké ceny. Na závěr jsme přivítali Mikuláše, který

dětem, za všelijaké básničky a říkanky, rozdal mikulášské
balíčky a čokoládové adventní kalendáře. Společně jsme
si tak zařádili a užili si čertovské odpoledne plné smíchu
☺ Tak zase za rok, Mikuláši…
Barbora Čivišová,
vedoucí D klubu

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

D klub:
www.facebook.com/dklubplzen
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Dotační programy pro rok 2017
Zastupitelstvo MO Plzeň 4 schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2016 následující dotační programy:
Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2017
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace

16. 1. 2017 – 25. 1. 2017 do 17.00 hod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech

13. 2. 2017 – 31. 3. 2017

Termín dosažení účelu poskytnuté dotace

31. 10. 2017

Termín pro podání vyúčtování

15. 11. 2017 do 17.00 hod.

Rozdělovaná částka z rozpočtu MO P4

1 000 000 Kč

Důvod podpory stanoveného účelu

Rozvoj MO Plzeň 4 a aktivit občanů v MO Plzeň 4

Dotační program v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2017
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace

16. 1. 2017 – 25. 1. 2017 do 17.00 hod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech

13. 2. 2017 – 31. 3. 2017

Termín dosažení účelu poskytnuté dotace

31. 10. 2017

Termín pro podání vyúčtování

15. 11. 2017 do 17.00 hod.

Rozdělovaná částka z rozpočtu MO P4

350 000 Kč

Důvod podpory stanoveného účelu

Rozvoj MO Plzeň 4 a aktivit občanů v MO Plzeň 4

Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2017
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace

16. 1. 2017 – 25. 1. 2017 do 17.00 hod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech

13. 2. 2017 – 31. 3. 2017

Termín dosažení účelu poskytnuté dotace

31. 10. 2017

Termín pro podání vyúčtování

15. 11. 2017 do 17.00 hod.

Rozdělovaná částka z rozpočtu MO P4

100 000 Kč

Důvod podpory stanoveného účelu

Rozvoj MO Plzeň 4 a aktivit občanů v MO Plzeň 4

Dotační program v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality pro rok 2017
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace

16. 1. 2017 – 25. 1. 2017 do 17.00 hod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech

13. 2. 2017 – 31. 3. 2017

Termín dosažení účelu poskytnuté dotace

31. 10. 2017

Termín pro podání vyúčtování

15. 11. 2017 do 17.00 hod.

Rozdělovaná částka z rozpočtu MO P4

50 000 Kč

Důvod podpory stanoveného účelu

Podpora zvýšení bezpečnosti a prevence kriminality v MO Plzeň 4

Dotační program mikrogranty pro rok 2017
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace

27. 3. 2017 – 5. 4. 2017 do 17.00 hod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech

17. 4. 2017 – 16. 6. 2017

Termín dosažení účelu poskytnuté dotace

31. 10. 2017

Termín pro podání vyúčtování

15. 11. 2017 do 17.00 hod.

Rozdělovaná částka z rozpočtu MO P4

150 000 Kč

Důvod podpory stanoveného účelu

Rozvoj MO Plzeň 4 a aktivit občanů v MO Plzeň 4

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, formulář žádosti o dotaci a další informace naleznete na internetových stránkách:
http://umo4.plzen.eu/.
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Čertí rojení v Plzni na Doubravce
2. prosince 2016 uspořádal ÚMO
Plzeň 4 spolu s Doubraveckým klubem v prostorách OD Centrum tradiční a stále populárnější akci Čertí
rojení. Veškeré rojení bylo pochopitelně zaměřeno na nejmenší
diváky.
Akci zahájila obří pohádková loutka
v podobě čertovské Barbuchy, která
jistě upoutala pozornost nejednoho
diváka. Po Barbuše se ke slovu dostal

sám pan starosta a pak už mohlo
začít samotné rojení čertů, rarachů
a ostatních pekelníků.
Celý kulturní program se nesl v čertovském a andělském duchu, na
scéně se vystřídala řada účinkujících, mimo jiné i flašinetář a kouzelník Jan Roháč. Děti si odnesly řadu
dárečků, tentokrát i v podobě svítících balonků.
Samozřejmě nesměl chybět Miku-

láš, který svou štědrou rukou rozdával dětem spousty sladkostí. Všechny děti měly z vysokého Mikuláše
ohromný respekt a slíbily, co mohly.
Uvidíme, jak rychle na své sliby
zapomenou. Mikuláš, a hlavně čerti
si na to příští rok jistě vzpomenou!
Po mikulášské nadílce se lampionový průvod v čele s Barbuchou vydal
směrem k ÚMO. Před úřadem se
o vánoční atmosféru postaral sou-

bor Gutta, spolu s trubači. Po krátkém vstupu pana starosty a místostarosty došlo k slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromečku.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
si na akci koupili čaj, svařené víno,
koblihu či perníček.
Výtěžek, bezmála 3 400 Kč, bude
v nejbližších dnech předán Dětskému centru Plzeň.
Marcela Turečková, Delex
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Gymnázium L. Pika v Plzni se umístilo druhé
v celostátním finále Dějepisné soutěže v Chebu
Cheb se stal již popětadvacáté místem setkání studentů, kteří se utkali
v celostátním kole Dějepisné soutěže českých a slovenských gymnázií. Téma letošní soutěže bylo „Od
diktatury k diktatuře“, tedy období
let 1945–1948.
Studenty tentokrát přišla podpořit
nejenom řada významných historiků, ale i zástupců politického a veřejného života a sportu.
Do celostátního kola postoupilo
z krajských kol (kde soutěžilo celkem 239 gymnázií ) nejlepších 75
gymnázií České a Slovenské republiky.
Tým studentů Gymnázia Luďka
Pika v Plzni pod vedením učitelky
Mgr. Vladimíry Hodaňové si ve
složení Monika Kapitánová,
Veronika Majerová a Josef Valeš
vybojoval skvělé 2. místo se ztrátou pouhých dvou bodů na vítězné
družstvo. Medaile a ceny (včetně
3D tiskárny pro gymnázium) pak
převzali studenti z rukou ministryně školství Mgr. K. Valachové, Ph.D.
a předsedy senátu M. Štěcha.

(Zleva) Mgr. Vladimíra Hodaňová, Monika Kapitánová, Veronika Majerová a Josef Valeš

Jak sami studenti GLP uvádějí, soutěž byla velice náročná, a aby uspěli
v celostátním kole, začali s pečlivou
přípravou ihned po skončení krajské
soutěže, která se konala v dubnu.
„Ze čtyř kol bylo nejtěžší to druhé. Jistým ztížením také byla dvojjazyčnost
celého testu – polovina otázek byla
česky, polovina slovensky, ‘‘ vzpomínají členové týmu.
Na dotaz, která otázka jim přišla nejtěžší, odpovídají jednotlivě:
„V máji 1947 sa pri obci Tvrdomestice
údajne zjavila trom dievčatám Panna
Mária. O miesac sa tu zišlo 80 000 pútnikov. Církev vydala vyjadrenie, aby
sa ľudia na mieste zjavenia neschádzali. Nástup komunistov k moci urobil

koniec podobným zhromáždeniam.
Pri ktorom meste ležia Tvrdomestice?“
„Z kterého města byla v roce 1945 přemístěna Vysoká škola báňská do
Ostravy?“
„Kde se odehrálo Te Deum, které sloužil pražský arcibiskup pro nově zvoleného prezidenta Klementa
Gottwalda 14. června 1948?“
Pro všechny zúčastněné studenty
byla soutěž nezapomenutelným
zážitkem.
Účast Gymnázia Luďka Pika je v této
soutěži již tradiční a letošní úspěch
svědčí mimo jiné i o tom, že o historii
je na gymnáziu zájem.
Členové týmu GLP
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