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Vážení čtenáři Doubraveckých listů
V prvním čísle roku 2016 jsme pro vás připravili soutěž
o 3 knihy Městský obvod Plzeň 4.
Na fotografii je zachycena část Doubravky a ti z vás,
kteří nám zašlou fotografii celého objektu budou zařazeni do slosování o knihu.
Fotografie zasílejte na e-mail: foltynovap@plzen.eu
nebo nechávejte na jméno sl. Foltýnová v recepci městského úřadu.
Ukončení soutěže je v neděli 6. března.

Úvodník starosty
Tak se rok
s rokem
sešel…
Doufám, že se vám
konec loňského roku
vydařil, a nebyl poznamenán nějakou katastrofou, i když z vlastní
zkušenosti
mohu
potvrdit, že„čert skutečně nikdy nespí“ – ale jak se
říká, dokud nejde o život, nejde o nic. Ale nazpátek
krátce k tomu, co by nás letos, mělo čekat. Díky
poměrně velkým akcím jiných investorů, (kanalizace, trať, tunel, mosty ajiné) jsme se letos dohodli,
že už tak složitou dopravní situaci nebudeme
„zahušťovat“ vlastní rozsáhlou investiční činností
a spíše se zaměříme na přípravu pro příští rok. Projekty úprav vnitrobloků (Revoluční, Zábělská) iparkovišť (Lobzy, Pošta) se po náročné„papírové“ bitvě
posunuly ke zdárnému konci. A jestli se nic nečekaného nestane, v příštím roce, dojde k jejich realizaci. Začátkem tohoto roku se podařil i průlom
v plánované rekonstrukci Červenohrádecké ulice.
V části, která se nachází přímo v Červeném Hrádku,
zbývá vykoupit posledních několik skutečně málo
metrů čtverečních. V případě, že se nám podaří

s majitelem dohodnout, mohlo by se do dvou let
začít stavět. V Červeném Hrádku začnou letos v gesci
magistrátu idlouho požadované rekonstrukce infrastruktury (kanalizace, povrchy) v odhadované ceně
cca 30 milionů korun. Amezi Újezdem aČerveným
Hrádkem, se také na základě jednání s majiteli
pozemků rozhodne, jestli pěší propojení „Na Háji“,
vznikne v celém rozsahu nebo jen tam, kde v současnosti máme souhlasy (cca 60% celé trasy). Zde
také počítáme s realizací v příštím roce. V médiích
proběhla informace orealizaci lávky přes Rokycanskou třídu apodle reakcí veřejnosti lze usuzovat, že
je to poměrně sledovaný projekt. Dovolím si jen
několik podrobností, které možná nebyly uvedeny
a vedou k různým spekulacím. Celá studie rekonstrukce Rokycanské ulice ajejího okolí vznikla před
třemi lety v návaznosti na požadavek místních občanů ave spolupráci s nimi. Jako taková byla následně
schválena Radou města a stala se výchozím materiálem pro etapovou realizaci. První etapou by mělo
být, právě řešení střední části, tedy hlavně přemostění komunikace. Tato lávka má úrovňově spojit
ulice Sousedskou a Rodinnou (tedy bez schodů)
a má být bezbariérová. Financování stavby se váže
na získání dotací, které právě řeší bezpečnost abezbariérovost. To je také vše, co momentálně o ní lze
říci, protože podoba nebo jiné parametry vzniknou

na základě projektu, který se teprve připravuje. Jsou
tedy zbytečné fámy o„betonové obludě“. Když už
popisuji projekty do budoucnosti, ještě krátce zpátky k větším městským akcím, které probíhají na
základě našich projektů – tedy k rekonstrukcím„Na
Dlouhých – Ke Špitálskému lesu – Ke Kukačce“ a„Partyzánské“. První stavba by se měla v době, kdy tento
článek vyjde, už opět hemžit dělníky a já doufám,
že si zachová poměrně bezproblémový průběh,
jako měla dosud. Udruhé stavby, po vysoké pokutě,
která byla podle našich informací uplatněna v loňském roce, doufáme, že bude závěrečná etapa, probíhat již bez větších problémů. Budou opět probíhat
rekonstrukce chodníků a přivítáme, když nám
pomůžete s vytipováním dalších úseků pro opravy.
Ještě se samozřejmě připravuje řada drobných akcí,
ale o těch vás budeme informovat, až bude jasné,
kdy nastanou. V příštím čísle už vás budeme moci
informovat opřesné částce, kterou se nám podařilo
přes řadu loňských investičních akcí, opět ušetřit
a myslím, že i z toho bude patrné, že peníze využíváme účelně as velkým rozmyslem. Přeji nám všem,
aby letošní rok přinesl jen dobré zprávy, a za nás
mohu slíbit, že pro to uděláme vše, co je v našich
silách a možnostech.
Bc. Michal Chalupný, starosta
(ČSSD)
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Zamyšlení místostarosty
Nedávno jsem si tak
jako mnoho jiných lidí
náhle uvědomil, že od
jisté doby se můj život
podobá honu – ne konečnému, někdy
ne smyslnému a ne úprosnému. Každý
den začíná pocitem
„Hlavně to všechno
stihnout!“
Taky jste si všimli, jak se v posledních letech
zrychluje životní tempo?
A je stále těžší této obecné tendenci nepodlehnout. Je běžné pracovat od rána do večera, případně o víkendu. Odpočinek stále častěji získává
nálepku čehosi odsouzeníhodného, čehosi
nesolidního, co by radši nemělo být, a někteří
lidé dokonce s hrdostí prohlašují, že „nemají na
odpočinek, natož na dovolenou čas“.
Proč to děláme?
Máme obavy. Máme obavu z toho, že prožijeme
život zbytečně, že ničeho nedosáhneme. Máme
obavu, že budeme horší než ti druzí. Máme
strach z odsouzení společnosti, že nežijeme,

jak je zvykem, nebo jak se od nás očekávalo.
Doba mobilní a internetové komunikace toto
tempo neúprosně zrychluje. Kromě zaměstnání
a domácích prací je teď třeba ještě stihnout přečíst si všechny novinky, všechny nové zprávy od
přátel na síti, je třeba všem odpovědět, všechno
komentovat. Čas letí a my bychom chtěli všechno přece stihnout … Odpočinek odkládáme„na
neurčito“.
Ovšem obětovat klid a odpočinek, to nás za
deset let spolehlivě přivede k neuróze a zdravotním problémům. Nebude-li to neuróza, bude
to stav chronické únavy a podrážděnosti. Obětujeme kontakty s blízkými, s rodinou a pak se
nejspíš budeme divit, kde se vzalo to odcizení.
Zkusme si vytvořit svůj vlastní životní rytmus,
zkusme nenechat si ho vnucovat. Vždyť nemusíme stihnout všechno hned a najednou. I tak
můžeme dosahovat výborných výsledků a navíc
k nim získáme radost a uspokojení. Dělat vše
natolik dobře, nakolik je to možné a ne tak rychle,
jak to jen jde.
Alespoň někdy si položme zásadní otázku: „Co
doopravdy chci? Chci to opravdu, nebo o to usiluju proto, že se to „musí“ nebo by se to „mělo“?

A podle odpovědi se zařiďme. V žádném spěchu,
klidně a v pohodě.
Zkusme žít přítomností, žít tady a teď. Zkusme
nepokoušet se všechno do posledního naplánovat, nechme si místo pro inspiraci a volnost.
Vždyť často se okolnosti zkrátka mění, plán
dodržet nelze, a vzniká z toho zbytečný stres.
Plánujme jenom doopravdy důležité věci, ostatní nechme jít svým přirozeným pořádkem.
Naslouchejme sami sobě, hledejme si důvody,
proč být šťastný, naučme se radovat se z každodenních maličkostí. Nesnažme se kontrolovat
a ovlivňovat něco, co nemůžeme změnit. Vyhýbejme se „informační přesycenosti“. Neporovnávejme se neustále s ostatními. Radujme se
a buďme spokojeni sami se sebou.
Je jasné, že zařídit si život podle těchto zásad
není jednoduché, zejména když nás po únavné
práci v zaměstnání čekají domácí povinnosti.
V životě se však vždycky najde něco, co můžeme
změnit, aby byl malinko lepší.
Dnešní zamyšlení bych ukončil citátem Jana
Wericha: „Největší umění je být živ po svém“.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta
(ODS)

Bukovecké koupaliště
V říční nivě řeky
Berounky, západně
od zástavby městské
části Bukovec, se již
od roku 1936 nachází
přírodní koupaliště,
napájené místním
pramenem.
Jak
dokládá přiložená
dobová fotografie,
koupaliště se těšilo v době svého vzniku velké
přízni a bylo hojně vyhledáváno a navštěvováno obyvateli nejen Bukovce, ale i širšího
okolí, včetně města Plzně. Bohužel sláva tohoto místa postupně uvadala a dnešní stav je
původnímu vzhledu přinejmenším velmi
vzdálen.

Koupání v novém koupališti v roce 1936

Přírodní koupaliště na Haltýři

Na obnovu zmíněné lokality myslela studie
Útvaru koncepce a rozvoje Magistrátu města
Plzně, kterou pod názvem„Revitalizace nábřeží
Berounky Plzeň – Bukovec“ zpracovaly
Ing. Jana Kohlová a Ing. Zora Rákosová
v 12/2011, a která mj. zahrnuje i oblast koupaliště pod místním názvem Na Haltýři. Autorky ve studii uvádějí, že součástí koupaliště
bylo v původní podobě i brouzdaliště pro děti
a na okraji lesa i šatny pro převlečení, jejichž
torzo lze mimochodem v lesním porostu spatřit dodnes. Svah nad koupalištěm býval travnatý a ve svahu vedla cesta k pomníku Jana
Husa, jehož vznik je datován do stejného roku
jako zahájení provozu koupaliště.
Vzhledem ke skutečnosti, že okolí koupaliště
zůstalo dlouhodobě bez údržby, došlo k zarůs-

Příjezdová komunikace ke koupališti a ovocný sad nad
ním – stav v roce 1936

tání svahu náletovými dřevinami, což dokonce
vedlo v roce 1972 k převedení původně zemědělsky obhospodařovaných pozemků na
pozemky lesní a rovněž ke změně zemědělského hospodaření na hospodaření lesnické. Zarůstání svahu také zcela zamezilo pohledům do
celého údolí řeky Berounky.
Je příjemné konstatovat, že současný stav není
lhostejný dnešním obyvatelům Bukovce, kteří
mají zájem na obnově tohoto zajímavého místa
a kteří vyvíjejí snahu o postupné zlepšení
neutěšené situace. Společně s jednotkou dobrovolných hasičů Bukovec se vlastní činností
již podíleli na vyčištění koupaliště i na částečné
úpravě okolí.
Ing. Václav Lacyk (TOP 09)
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Hasičské Vánoce

SDH Bukovec uspořádal dne 19. 12. 2015 na návsi v Bukovci akci nazvanou
„Vánoční zpívání“.
V sobotní podvečer se u osvětlené historické kapličky sešlo téměř 200
místních obyvatel, kteří obdrželi předem připravené zpěvníky. V 17.00
hodin se návsí rozezněly klasické české koledy za hudebního doprovodu
houslí, harmoniky, kytary a kláves v podání členek hasičského sboru.

Krásnou předvánoční atmosféru umocnila vůně svařeného vína, grogu,
cukroví a hlavně spousta rozzářených očí těch nejmenších, kteří pomohli
i rozsvítit vánoční stromeček.
Děkujeme všem, kteří přišli a doufáme, že jsme v Bukovci nezpívali naposledy.
Výbor SDH Bukovec

Provoz
mateřských škol
o prázdninách
v MO Plzeň 4
Prázdninový provoz mateřských
škol na Doubravce bude zajištěn
v měsíci červenci 2016 v 54. mateřské škole Plzeň, Staniční 72
a v měsíci srpnu 2016 v 50. mateřské škole Plzeň, Družby 4.
O možnostech přijetí a organizaci
prázdninového provozu budou
rodiče informováni prostřednictvím mateřských škol, které jejich
děti navštěvují.
Jana Grossová,
odbor SSI ÚMO 4,
správa a provoz MŠ

Životní jubileum
Dne 3. února oslavila významné životní jubileum 103 let paní
Božena Sedláková.
Starosta Městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný poblahopřál
jubilantce k jejímu významnému jubileu, předal potravinový koš,
pamětní list a kytičku.
Veronika Nová,
referentka odboru sociálního ÚMO Plzeň
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Plán přednášek „Plzeňské senior akademie“
20. 9.–6. 12. 2016 MO Plzeň 4
Datum přednášky

Předmět

Rozsah přednášky

Místo přednášky

Přednášející

Datum exkurze

Exkurze

Průvodce

20. 9. 2016

Zahájení SA MP Plzeň
+
představení MP Plzeň

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Beránek
str. Zahut

15. 11. 2016

Hasičárna
Plzeň-Košutka
13.00–14.30 hod./2 hod.

str. Zahut

27. 9. 2016

Jak si nenechat ublížit

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Vlčková
str. Zahut

22. 11. 2016

Útulek
pro opuštěná zvířata
13.00–15.00 hod./2 hod.

str. Zahut

4. 10. 2016

Nebezpečí
prodejních akcí
(šmejdi)

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

29. 11. 2016

Operační středisko
MP Plzeň
13.00–14.30 hod./2 hod.

str. Zahut

11. 10. 2016

Kriminalistika v praxi

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

18. 10. 2016

Domácí násilí

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

25. 10. 2016

Bezpečně
v silniční dopravě

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Zahut
str. Barfus
str. Vlčková
pan. Ircing (BESIP)

1. 11. 2016

Zvládání
mimořádných událostí
(IZS)

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Zahut
HZS
mjr. Tatíčková

8. 11. 2016

Základy
první pomoci

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

6. 12. 2016

Slavnostní ukončení
SA MP Plzeň

13.00–14.30 hod.
1,5 hod.

zastupitelský sál
MO Plzeň 4

str. Zahut
str. Barfus
str. Vlčková
str. Zahut
SKPV mjr. Fanta
str. Vlčková
str. Zahut
BKB Mgr. Musilová

str. Zahut
str. Vlčková
pí. Ptáčková ZZS Plzeň
str. Zahut
str. Beránek
str. Vlčková
str. Barfus

Přihlašování: 29. 2.–31. 3. 2016 („anebo do vyčerpání limitu 50 osob“) na informacích ÚMO P4, Mohylová 55, Plzeň. Budete požádáni o uvedení
jména, příjmení, data narození, adresu trvalého bydliště a tel. kontakt.

Místní oddělení Městské policie Plzeň 4 informuje
Jelikož jedním z úkolů Městské policie Plzeň je ve smyslu § 2, písm. f), zákona
č.553/1991 Sb. Oobecní policii, podílet se na prevenci kriminality na území obce,
bude Městská policie Plzeň ve spolupráci s MO Plzeň 4 realizovat projekt„Plzeňská
senior akademie“. Projekt má za úkol v rámci prevence kriminality páchané na
seniorech aZTP na území města Plzně apřilehlých obcích sjednotit dosud existující
programy prevence kriminality zaměřené na již uvedenou cílovou skupinu aproblematiku. Tento projekt je zaměřen na ucelené vzdělávání již uvedené cílové skupiny, podle aktuálního stavu kriminality na území města Plzně. Podle toho byly
vypracovány i preventivní přednáškové bloky. Tyto přednáškové bloky budou
realizovány tak, aby na sebe vzájemně navazovaly a tvořily tak komplexní celek
vzdělávacího programu prevence kriminality v souladu s principem univerzity
třetího věku.
Vzdělávací program je tvořen 8 přednáškovými bloky. V každém přednáškovém
bloku je detailněji popsáno konkrétní téma, např. (Seznámení s Městskou policií
Plzeň, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi,
Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí
aZáklady první pomoci). Nedílnou součástí jsou iexkurze na operačním středisku
Městské policie Plzeň, Útulku pro zvířata vnouzi aHasičské stanice Plzeň. Projekt
bude uskutečňován v průběhu třech měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi budou realizovány jeden den v týdnu. Na závěr„Plzeňské senior akademie“
obdrží každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační
materiály, drobné propagační předměty adrobný předmět s bezpečnostní tématikou. Na tomto projektu se kromě Městské policie Plzeň aMO Plzeň 4 podílí, BKB
Plzeň, HZS Plzeňského kraje, ČOI, ZZS Plzeňského kraje a BESIP. Celý projekt je
pro seniory a ZTP zcela bezplatný.
Bc. Karel Zahut, Metodik prevence kriminality

Plzeňská senior akademie
Městská policie Plzeň pro vás ve spolupráci s MO Plzeň 4 připravila Bezpečnostně preventivní projekt zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad
seniorů, který se skládá z uceleného programu přednáškových bloků na téma
prevence osobního bezpečí a řešení krizových životních situací. Celý projekt
má za úkol na principu univerzity třetího věku předat zábavnou formou potřebné informace v rámci prevence kriminality páchané na seniorech na území
města Plzně a přilehlých obcí.

„Vaše bezpečí – naše priorita“
Vzdělávací program je tvořen 8 přednáškovými bloky. V každém přednáškovém
bloku je detailněji popsáno konkrétní téma, např. (Seznámení s Městskou
policií Plzeň, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika
v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných
událostí a Základy první pomoci). Nedílnou součástí jsou i exkurze na operačním
středisku Městské policie Plzeň, Útulku pro zvířata v nouzi a Hasičské stanice
Plzeň. Projekt bude uskutečňován v průběhu třech měsíců a přednáškové
bloky spolu s exkurzemi budou realizovány jeden den v týdnu. Na závěr„Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list„Plzeňské senior
akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou. Tento projekt je pro seniory
a osoby ZTP zcela bezplatný a podílí se na něm i BESIP PK,
ZZS PK, HZS PK, ČOI a BKB.

156
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„Mámo • táto, čtěte s námi!“

je další z cyklu akcí k 50. výročí otevření
6. mateřské školy v Plzni na Letné. První tři
měsíce roku 2016 mohou rodiče, prarodiče
i starší kamarádi přijít po obědě dětem číst ze
své oblíbené dětské knížky. Příjemné společné
polední čtení začíná většinou vzájemným
představením se a také představením přinesené knížky dětem. Děti se dozvědí základní
informace o knížce – kdo ji napsal, o čem je,
kdo v ní vystupuje, o kom se v ní píše, kdy
a s kým ji naposledy rodič četl a proč si ji oblíbil.
Potom čte dětem ze zmiňované knížky jednu
kapitolu, pohádku, nebo úryvek. Knížka

zůstává ještě nějakou dobu ve třídě.
Na přání dětí buď
pokračujeme ve čtení až do konce
zapůjčené knihy,
nebo si v ní děti
mohou prohlížet
obrázky a povídat si
o tom, co je zaujalo
a co se jim líbilo. Děti
se vždy těší na další
návštěvu a také na
další novou knížku.
Akce je příležitostí
pro rodiče i blízké
dětí zapojit se do
života školy i činností, které provázejí
děti v mateřské škole během každého
dne a možností představit dětem knihy, které
jsme zatím nečetli, podat jim známý příběh
netradiční a zajímavou formou. Rodiče mohou dětem číst ještě do konce března, který
je Měsícem knihy.
Na konci února se mohou rodiče v maskách
také zúčastnit karnevalového dopoledne

(„Mámo • táto, pojď se smát!“) a v druhé polovině března si společně vyzdobíme jarními
květinami školní zahradu („Mámo • táto, sázej
s námi!“) a zasadíme zeleninu a bylinky do
zadní části zahrady, jejíž vzhled se promění
i díky finanční podpoře, kterou škola získala
z Fondu životního prostředí města Plzně.
Mgr. Martina Baníková, ředitelka

Plzeňská 6. mateřská
škola zv e všechny rodiče
malých dětí k zápisu
6. mateřská škola otevře jako každoročně svoje třídy i školní zahradu
pro veřejnost a hlavně pro nové zájemce o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, kterým je blízké zaměření školy, vlídná a příjemná rodinná
atmosféra, vkusné, estetické a nápadité prostředí interiérů budovy často vyzdobené pracemi
dětí a také všem, kteří ocení velmi pěknou, členitou a zajímavě řešenou přírodní zahradu.

Den otevřených dveří se koná dne 24. 3. 2016 v době od 9.00–11.00 hod.
a od 14.30–16.00 hodin. Přijďte se k nám podívat, pobýt s námi, strávit společně s námi zajímavé
dopoledne či odpoledne a dozvědět se o nás více (o projektech i zaměření školy, vzdělávání dětí,
nadstandardní nabídce aktivit, …).
Velmi rádi vás přivítáme také u Z Á P I S U do naší školy ve dnech:
30. 3. 2016 v d o b ě od 9.00–11.00 hodin a od 14.00–17.00 hodin
31. 3. 2016 v d o b ě od 9.00–11.00 hodin a od 14.00–16.00 hodin,
kdy můžete podat Žádost o přijetí vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v naší škole a možná
vás bude čekat i malé překvapení. K zápisu přijďte s dítětem a přineste si s sebou průkaz
totožnosti, doklad o bydlišti a rodný list dítěte. Všechny důležité informace naleznete také na
www.ekoskolka.cz.
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28. Základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace
Školní rok 2015/16
5. ledna 2016

radost, jakou měli oni z dárku v den
svého zápisu.
Mgr. J. Divišová

V hodinách pracovních činností se
žáci pátých tříd 28. ZŠ rozhodli udělat radost budoucím prvňáčkům.
Protože v letošním školním roce již
pracují ve školní dílně, kde se seznamují s různými druhy materiálů
a používají různé druhy ručního
nářadí, rozhodli se vyrobit dřevěnou
kočičku. Práce nebyla jednoduchá.
Museli rozměřovat, řezat, brousit,
pilovat, vrtat a slepovat. K dokončení výrobku použili koženku na oči,
uši, tělo a drátky na vousky. Žáci pracovali s chutí, protože chtěli budoucím prvňáčkům udělat takovou

V úterý 5. ledna jsme na pracovních
činnostech vyráběli kočičky ze dřeva
jako malý dárek pro budoucí prvňáčky. Každý žák ve třídě udělal jednu
kočičku a já si myslím, že se nám to
všem povedlo. Jako dárek na přivítanou do naší školy je to moc hezké. Práce byla trochu složitější, ale máme
všichni radost z práce, kterou jsme
odvedli. Doufáme, že se kočičky
budou prvňáčkům líbit. Pracovat na
výrobku mě moc bavilo a určitě si
myslím, že úsilí nebylo zbytečné a že
dárek alespoň trochu potěší.
V. Semlerová, 5. A

Dílna plná koček

Dne 5. 1. 2016 jsme vyráběli kočičky
ze dřeva pro budoucí prvňáčky. Nejdříve jsme obkreslili šablony hlavy
a těla na připravené hranoly dřeva,
potom jsme části začali vyřezávat.
Někomu to šlo lépe, někomu hůře,
ale nakonec se to všem podařilo.
Potom jsme vyvrtali otvory pro oči,
nos a pusu do vyznačených bodů.
Nakonec jsme koženkou nalepili oči,
uši a fleky na těle a přilepili ocásek,
který jsme museli obrousit brusným
papírem a zaoblit pilníkem. Místo
vousků jsme dali kousky drátku.
Z výrobků jsme měli radost a doufáme, že se i budoucím prvňáčkům
budou líbit.
J. Kučera, 5. A

Žáci z 5. tříd vyráběli v úterý 5. ledna
kočičky pro prvňáčky na zápis do
prvních tříd. Kočičky jsou vyrobeny
převážně ze dřeva. Na oči, uši a tělo
použili žáci kůži. Nástroje, které
používali, byly: pilka, vrtačka, pilník,
hlubič, brusný papír a skládací metr.
Výroba byla náročná, ale žáci ji dělali rádi. Snad se výrobek bude budoucím prvňáčkům líbit.
M. Doubková, 5. B
Zpracovala Mgr. J. Divišová

Víčka pro Kamilku předala
třída Žabiček z 57. MŠ v Plzni
Třída Žabiček z 57. mateřské školy Dalmatinky v Plzni v lednu 2016
předala nasbíraná víčka pro Kamilku z Plzně.
Rodiče s dětmi nosili od září víčka do třídy. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří se ke sbírání připojili.
Již dříve jsme sbírali víčka pro Elišku z 6. MŠ v Plzni. I do budoucna
v této akci nadále budeme pokračovat.
Víčka jsou prostě skvělá věc, nejen že si s nimi děti rády hrají, skládají
z nich různé obrázkové mozaiky a tvoří výrobky, ale i viditelně pomáhají
jiným dětem.
Bc. Karla Bulínová – zástupkyně ředitelky 57. MŠ Plzeň
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Já s písničkou jdu jako ptáček
trala, lala, lalala…
V roce 1996 vznikl v 50. MŠ pěvecký sbor Plzeňské bublinky. V letošním
školním roce sdružuje sboreček 19 dětí naší MŠ. Nabízí jim jedinečnou pravidelnou kulturní aktivitu, kde mohou rozvíjet svůj hudební talent a především prezentovat výsledky své činnosti v rámci koncertů a soutěží.
Sbor využívá ochotné spoluúčasti rodičů, kteří s dětmi zpívají a procvičují
písničky i doma, svoje děti doprovázejí na vystoupení. Za to jim patří velké
poděkování.
Děti zpívají se svými učitelkami Zuzanou Tomáškovou a Kateřinou Vackovou
nejčastěji v doubraveckém Domově pro seniory a Baráčníkům.

Dne 6. 2. 2016 vystoupil náš sboreček Plzeňské bublinky v sokolovně na
Nové Hospodě s vystoupením pro Vlasteneckou obec baráčníků Plzeň 1.
Přesto, že se akce konala během jarních prázdnin, zúčastnilo se 9 dětí.
Děti zdramatizovaly pohádku Červená karkulka a zazpívaly několik dalších
písniček. Vystoupení sborečku se líbilo a děti byly pozvány, aby vystoupily
znovu 8. 2. 2016, tentokrát pro Baráčníky Plzeň-Letná. Obě akce si děti
užily a dostaly od Baráčníků sladkou odměnu.
Monika Mrázová, 50. MŠ

Přijďte se podívat do školky
64. Mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace

50. mate ská kola Plze , Dru by 4
p ísp vková organizace
vyhla uje

Zveme vás na dny otevřených dveří před zápisy –„ať víte, do čeho jdete“
v týdnu od 7. 3.–11. 3. 2016. Můžete si vybrat podle věku dětí, podle
jména třídy, podle tématu vzdělávací činnosti – jak se komu líbí. Můžete
přijít i opakovaně, záleží jen na vás.
Na dopolední činnosti vás zveme (8.45) 9–10 hod. (pak pobyt venku),
odpolední hravé činnosti po svačině 14.20–15.30 hod.

Třída

Datum

Věk dětí

Téma

1. SLUNÍČKA

10. 3.

4–5 let

Sluníčko, vstávej

2. BROUČCI

11. 3.

4–6 let

Přichází k nám jaro

3. V POHÁDKOVÉ ŘÍŠI

9. 3.

4–5 let

Nepozorné sluníčko

4. KOUZELNÁ
CESTIČKA
haló

10. 3.

5–6 let

Voláme sluníčko haló,

5. RYBIČKY

11. 3.

4–6 let

Zvířátka a jejich mláďátka

6. DELFÍNCI

7. 3.

3–4 roky

7. VE VĚŽI

8. 3.

5–7 let

Jaro, probuď se!

8. MAJÁK

10. 3.

5–7 let

Z pohádky do pohádky

ZÁPIS D TÍÍ
KERAMIKA

k p ed kolnímu vzd lávání
na kolní rok
2016 – 2017

SBORE EK
PLZE SKÉ
BUBLINKY

8. 3. 2016 – DEN OTEV EN CH DVE Í
9.30–11.30 hod a 14.30–15.30 hod
15.30 hod – krátké vystoupení sbore ku
P ez vky s sebou
SRDE N ZVEME!

PLAVÁNÍ
A

V LETY

Stahování ádostí z webové aplikace
www.mszapis.plzen.eu
od 14. 3. – 29. 3. 2016
P ij
i ímání ádostí - zápis
30. a 31. 3. 2016
13.00–17.00 hod
P ij te se sv mi d tmi

Zvířátka na dvorku

DIVADLO
V

T íme se na vás
ANGLI TINA

Bc. Iveta Verne
V
rová
editelka 50. mate ské koly
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Regenerace sídlišť Doubravka
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci s vedením MO Plzeň 4
připravuje projekt regenerace doubraveckých sídlišť. Účelem projektu
je připravit návrhy na postupné úpravy veřejných prostranství v sídlištích
tak, aby zde byl život co nejpříjemnější pro všechny skupiny obyvatel.
Aby tomu tak opravdu bylo, potřebujeme zjistit jaký je váš názor a vaše
zkušenosti s životem na sídlišti. Z toho důvodu jsme připravili dotazník,
určený pro obyvatele sídlišť, a prosíme vás o jeho vyplnění.
Tu odpověď, která se bude nejvíce blížit vašemu názoru, zakroužkujte.
Vyplněný formulář prosím odevzdejte do 3 týdnů od zveřejnění v Informacích ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň, nebo zašlete poštou
na adresu Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84
Plzeň.
Děkujeme za váš čas a za vaše odpovědi.

18. špatné spojení s centrem města MHD v pozdních
večerních a nočních hodinách
1
2
19. špatný stav vozovek
1
2
20. málo cyklostezek
1
2
21. Ještě něco jiného? (napište co): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Investoval byste do koupě krytého a zabezpečeného garážového stání pro osobní
automobil v garážovém objektu v oblasti sídliště? (Zakroužkujte 1 odpověď)
1. rozhodně ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. rozhodně ne
5. netýká se mě (nemám automobil)

A. Jak jste celkově spokojen(-a) s životem na sídlišti?
(Zakroužkujte 1 odpověď)
1. velmi spokojen
2. spokojen
3. částečně spokojen
4. částečně nespokojen
5. nespokojen
6. velmi nespokojen

Na závěr vás poprosíme ještě o několik statistických údajů:

B. S čím jste na sídlišti nejvíce spokojen(-a)?
Uveďte prosím pouze jednu věc:
..................................................................................

H. Kolik je vám let: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G. Jak dlouho bydlíte na tomto sídlišti?
1. do 5 let
2. 6–10 let
3. 11–15 let
4. 16–20 let
5. více jak 20 let

C. Co vám na sídlišti nejvíce vadí? Uveďte prosím pouze jednu věc:
..................................................................................

J. Máte děti do 18 let?
1. ano
2. ne

D. Cítíte se v sídlišti bezpečně? (Zakroužkujte 1 odpověď)
1. ano
2. spíše ano
3. spíše ne
4. ne
E. Které nedostatky má podle vašeho názoru život na sídlišti?
(Zakroužkujte buď ano nebo ne)
Veřejná prostranství:
1. málo ploch zeleně
2. neupravená veřejná prostranství
3. nedostatek hřišť pro děti
4. nedostatek hřišť pro mládež
5. nedostatek míst ke klidnému posezení
6. nedostatečná čistota veřejných ploch
7. nedostatečné veřejné osvětlení

I. Jste:
1. muž
2. žena

K. Ve které ulici bydlíte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................

Odpovědi
Ano
Ne
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Občanské vybavení:
8. nedostatek možností dostupného sportovního vyžití
9. nedostatek možností dostupného kulturního vyžití
10. málo míst v mateřských školách
11. nutnost dojíždění do základní školy

1
1
1
1

2
2
2
2

Vybavení sídliště:
12. málo odpadkových košů
13. nedostatek kontejnerů na tříděný odpad
14. chybí sáčky na psí exkrementy

1
1
1

2
2
2

Doprava a parkování:
15. špatná dostupnost městské hromadné dopravy (MHD)
16. nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily
17. špatné spojení MHD (dlouhé intervaly)

1
1
1

2
2
2

L. Jste:
1. studující
2. pracující
3. nezaměstnaný
4. důchodce
5. v domácnosti (vč. mateřské/rodičovské dovolené)
M. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
1. základní bez vyučení
2. vyučen(-a) bez maturity
3. maturita
4. vyšší odborná nebo vysoká škola
N. Máte další náměty, nebo připomínky související se životem na sídlišti? Napište je
zde:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Děkujeme za vaši spolupráci.
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K anketě: Regenerace
sídlišť Doubravka
Pomozte nám zlepšit doubravecká
sídliště. Záleží nám na tom, aby úpravy v sídlištích odpovídaly vašim
představám, proto vás prosíme oněkolik minut na vyplnění dotazníku.
Stačí, když do konce února odevzdáte vyplněný dotazník, který je
součástí tohoto vydání Doubraveckých listů, v Informacích ÚMO
Plzeň 4 v Mohylové ulici 55. Elektronickou verzi najdete v Aktualitách na webu Městského obvodu
Plzeň 4 (http://umo4.plzen.eu).
Zjišťování názoru vás, obyvatel sídlišť, je součástí první etapy projektu
regenerace sídlišť Doubravky, Letné
a Lobez. Ten zpracovává Útvar koncepce arozvoje města Plzně ve spolupráci s Městským obvodem
Plzeň 4. Hlavním cílem projektu je
připravit návrhy postupných úprav
veřejných prostranství v sídlištích
tak, aby bylo vytvořeno příjemnější
prostředí vyhovující vám, obyvatelům.
Sídlištěm se v projektu regenerace
rozumí ucelená část území zastavěná bytovými domy od roku 1945 do
roku 1990, ocelkovém počtu nejméně 150 bytů. Projekt regenerace se
bude skládat ze dvou etap.„V první
budeme dokumentovat stav sídlišť,
zjišťovat, co je potřeba zlepšit, kde
jsou závady, které brání příjemnému
užívání veřejných prostranství, jaké
vybavení v sídlištích chybí nebo co
už ztratilo svou původní funkci a je
potřeba nahradit. V druhé etapě
navrhneme úpravy, které budou
zjištěné nedostatky postupně
odstraňovat,“ vysvětluje Miroslav
Pešík z Útvaru koncepce a rozvoje
města Plzně. Navržené úpravy
budou před dokončením projektu
projednány jak s vámi – občany, tak
v orgánech městského obvodu.
Mgr. Miroslav Pešík,
Útvar koncepce
a rozvoje města Plzně

trestní bezúhonnost, spolehlivost
české státní občanství
nejnižší věková hranice 21 let
vzdělání – středoškolské, zakončené maturitní zkouškou·
tělesná, zdravotní a duševní způsobilost
Nabízíme:
zajímavé profesní uplatnění za odpovídající finanční ohodnocení
možnost kariérního růstu
možnost získání městského bytu
náborový příspěvek vyplácený vždy měsíčně ve výši 1.000 Kč, a to po dobu 2let
pravidelný měsíční příjem
dovolenou v délce pěti týdnů
volno nad limit řádné dovolené
příspěvek na Vánoce
příspěvek na dovolenou
možnost uzavření výhodného úrazového pojištění
stravenky v hodnotě 100 Kč
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na jazykové kurzy
věcné a finanční dary při životním a pracovním jubileu
Zájemci o toto zaměstnání se mohou přihlásit na Personální oddělení Městské policie
Plzeň, Perlová 3.

Předpokládaný nástup duben 2016
o kontaktní osoby: Mgr. Luboš Berka
378 036 936
berkal@plzen.eu
Bc. Jana Černá, MBA.
378 036 904
cernaja@plzen.eu

Podrobné informace k náboru také naleznete na www.mpplzen.cz/nabor

Doubravecká pouť u sv. Jiří
se koná

Hlavní pouť
23.–24. 4. 2016
louka u sv. Jiří

Poutní mše svatá
24. 4. 2016 od 9 hod.
v kostele sv. Jiří v Plzni-Doubravce
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Předškoláci si vyzkoušeli
cvičení se zvířátky

Vytvořit kladný vztah k pohybovým aktivitám, ale také zjistit, jak na tom
jsou dnešní děti v úrovni pohybových dovedností. To jsou hlavní cíle
projektu Pohyb 1P, do kterého se na podzim roku 2015 zapojily dvě
desítky plzeňských školek. Na Doubravce tým „Pohyb 1P“ navštívil
54. MŠ ve Staniční ulici a 64. MŠ v ulici Pod Chlumem.
Na projektu, který realizuje Nadace sportující mládeže již od roku 2008,
se podílejí odborníci ze Západočeské univerzity v Plzni, aktivně jsou do
něj zapojeni studenti univerzity a také studenti VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií.
Děti si formou jednoduchých a zábavných her pod odborným dohledem
vyzkoušely jednotlivá cvičení. Po jejich vyhodnocení rodiče ještě tentýž
den získávají výsledky obsahující mnoho užitečných informací včetně
přehledu o pohybových dovednostech svých dětí. Díky tomu se mateřské
školy i rodiče mohou snažit ovlivnit nevhodné návyky dětí ještě před
vstupem na základní školu. Součástí materiálů jsou také doporučení
týkající se zdravého stravování, nabídka pravidelných sportovních aktivit
v místě bydliště nebo odkaz na sportovní portál města Plzně, kde je
možné nalézt další informace o sportovních aktivitách v Plzni.
Na financování projektu Pohyb 1P spojily s Nadací sportující mládeže
síly i další dvě významné nadace – konkrétně Nadace RSJ a Nadace ČEZ.
„Klíčová je ale také podpora z místních zdrojů. Právě díky podpoře města
Plzně a některých městských obvodů se projekt na řadě školek koná
opakovaně již řadu let. Společně s odborníky ze ZČU tak získáváme
cenná data k dalšímu statistickému zpracování a porovnání,“ uvedl František Berka, předseda správní rady Nadace sportující mládeže.
V rámci projektu Pohyb 1P přicházejí za dětmi do školek také úspěšní
sportovci, kteří se je snaží motivovat a vzbudit u nich vztah k pohybu.
Mezi nimi byl například bronzový medailista z OH v Sydney Jan Řehula,

nebo další olympionik a český reprezentant v triatlonu Přemysl Švarc.
„Už jsem se nemohl dívat, jak děti stále méně sportují. Musíme jim nabídnout alternativy k televizi, tabletům a počítačům,“ řekl Švarc, který se
spolu s dalšími sportovci těší na další návštěvy v mateřinkách i v průběhu
roku 2016, kdy bude projekt dále pokračovat.
Podobně smýšlí také ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková: „Postoje a návyky si děti tvoří již v raném věku a právě ony určují směr, kterým
se jejich životní styl bude ubírat. Pozornost a péče, kterou návykům dětí
i jejich rodičů věnuje právě projekt Pohyb 1P, je nesmírně důležitá,“
vysvětluje Žemličková.

Olympionik Přemysl Švarc (v pozadí) při návštěvě jedné z plzeňských školek v rámci
projektu Pohyb 1P.
Autor foto: Zdeněk Vaiz
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Zábavné středy v Bukovci patří dětem
Děti z Bukovce a okolí mají o zábavu postaráno. SDH Bukovec ve
spolupráci s Centrem dětí U Berušek se již od podzimu snaží téměř
každou středu připravit v místní hasičárně odpoledne plné zábavy.
Na účasti je vidět, že se jim to daří…Děti i jejich doprovod měli
možnost shlédnout několik divadelních představení (Pohádka
o Karkulákovi, Vodnická pohádka, Čertovská pohádka, Perníková
chaloupka) nebo během tvořivého odpoledne pro šikovné ručičky
si děti vytvořily podzimní či vánoční dekorace.

Také se podařilo domluvit návštěvu pana záchranáře a proběhla
beseda o první pomoci s názvem „I dítě může zachránit lidský
život“, která byla poučná i pro rodiče. Děti i rodiče doufají, že se
bude i nadále dařit tato zábavná odpoledne pořádat a tím také
tmelit místní obyvatelstvo…

Výbor SDH Bukovec

Místo Plzeňského deníku vychází
Pohádkový Večerník
Přesto paní vychovatelky připravily pro děti,
jako již tradičně, celodružinovou hru Slavíme
s Večerníčkem. Večerníček totiž v loňském
kalendářním roce oslavil 50. narozeniny. V měsících rekonstrukce mezi žáky zavítal sám Večerníček a celou hru odstartoval. Poté žáci zhlédli
každý týden jeden motivační večerníčkovský
příběh, na který pak během školního roku naváží jednotlivé projekty.
Za splnění úkolů získávají děti usměváčky, které
si vlepují do Pohádkových pasů. Všechny svoje
zážitky a prožitky z akcí si pak zaznamenávají
do novin, které dostaly název Pohádkový Večerník. Jako základ jim slouží Plzeňský deník, do
kterého vlepují svoje články a fotografie.
Na nejlepších 10 účastníků celoroční hry
z oddělení čeká překvapení v podobě návštěvy
Muzea knihtisku.
Školní družina 28. Základní školy v Lobzích

jelikož všech 9 oddělení muselo být v náhrad-

neměla v letošním školním roce lehký začátek,

ních prostorách školy z důvodu rekonstrukce.
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11

Únor 2016

Krajské kolo florbalového turnaje
– THINK BLUE CUP 2016

Dne 12. ledna 2016 se zúčastnil tým
dívek z I. stupně 28. základní školy,
Rodinná ul., jako jediný zástupce
města Plzně, krajského kola florba-

lového turnaje THINK BLUE CUP, který se konal v Městské sportovní hale
v Plzni.
Děvčata bojovala na maximum do

posledního zápasu a vybojovala tak
vynikající umístění – 3. místo v kraji.
Týmu ve složení Miluška Doubková,
Adéla Lukášová, Aneta Tesařová,

Veronika Nováková, Lucka Důrová,
Naty Sýkorová a Rozárka Oplová moc
blahopřejeme a budeme se těšit na
další úspěchy. Mgr. Š. Tomanová

Akce v D klubu – březen 2016
5. 3.

9.00

Přednáška: A. Inemann – Tajemství starého
Egypta

8. 3.–5. 4. ÚT 18–20 Kurz: Asertivita a jiné komunikační techniky
10. 3.

15.00

19. 3.

9.00

Josef Zíma – pořad pro seniory

19. 3.

15.00

Pohádka: O Popelce – pro děti

21. 3.

15.00

Velikonoční zdobení – pro veřejnost

24. 3.

15.00

Švejk trio – pořad pro seniory

Kurz: Sypané smalty

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Akce v D klubu – duben 2016
7. 4.

15.00

16. 4.

9.00

Známé melodie – pořad pro seniory
Kurz: Hedvábné šperky

16. 4.

15.00

Pohádka: Pejsek a kočička – pro děti

21. 4.

15.00

Ta naše písnička česká – pořad pro seniory

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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Plánované uzavírky v našem obvodě
v souvislosti s budováním
železničního koridoru
ulice Potoční

ulice Nad Týncem

Železniční most Potoční
rozsah opatření
částečná uzavírka v prostoru nad mostem,
regulace dopravy stavbou
úplná uzavírka Potoční
v prostoru pod mostem
úplná uzavírka Potoční
v prostoru pod mostem včetně zákazu stání před garážemi
a oznámení majitelům nemovitostí
jednostranný zákaz stání nebo výhybny
jednostranný zákaz stání

od
1. 3. 2016

do
30. 8. 2016

20. 3. 2016

25. 3. 2016

30. 4. 2015
12.00

1. 5. 2015
10.00

1. 3. 2016
30. 4. 2016
0.00

15. 8. 2016
1. 5. 2016
10.00

od
1. 3. 2016
15. 5. 2016

do
6. 3. 2016
25. 7. 2016

Železniční most Mohylová
rozsah opatření
průjezd MHD v jednom jízdním pruhu, regulovaný stavbou;
alespoň jeden chodník průchozí

od
7. 3. 2016

do
17. 6. 2016

úplná uzavírka pro veškerou dopravu i pro pěší

12. 3. 2016

19. 3. 2016

úplná uzavírka pro veškerou dopravu;
alespoň jeden chodník průchozí

8. 4. 2016
20.00

9. 4. 2016
8.00

úplná uzavírka pro veškerou dopravu i pro pěší

8. 4. 2016
23.00
1. 8. 2016

9. 4. 2016
4.00
28. 8. 2016

od
1. 3. 2016

do
31. 7. 2016

Podchod pro pěší Doubravka
rozsah opatření
uzavření průchodu pro pěší
uzavření průchodu pro pěší

ulice Mohylová

úplná uzavírka pro veškerou dopravu;
alespoň jeden chodník průchozí

Spolková – Partyzánská – inundace

Železniční most Úslava
rozsah opatření
vyblokování kolmého parkování v Partyzánské ulici,
příp. výhybna ve Spolkové ulici

Spolková – Partyzánská – inundace

vyblokování parkování na rozích křižovatky
Spolková x Partyzánská pro odbočení
nadměrné přepravy

15. 3. 2016

18. 3. 2016

Spolková – Partyzánská
(v úseku pod divadlem Alfa)
– inundace

omezení parkování v prostoru pod divadlem Alfa,
zajištění sjezdu z Rokycanské

29. 3. 2016

5. 4. 2016
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DIVADLO ALFA PLZEŇ
Duben – 2016

Rokycanská tř. 7, 312 00 Plzeň, Tel.: 378 038 464 – 479
DEN
1. pá
2. so
3. ne
4. po
5. út
6. st
7. čt
8. pá
9. so
10. ne
11. po
12. út
13. st
14. čt
15. pá
16. so
17. ne
18. po
19. út
20. st
21. čt
22. pá
23. so
24. ne
25. po
26. út
27. st
28. čt
29. pá
30. so

PŘEDSTAVENÍ
9.00 Na půdě…
15.00 Na půdě…

čas
60
60

věk
6+
6+

9.00 Na půdě…
9.00 Spadla klec – Klub
9.00 Spadla klec – Klub
9.00 Spadla klec – Klub
9.00 Pohádky ovčí babičky
15.00 Pohádky ovčí babičky

60
65
65
65
50
50

6+
8+
8+
8+
4+
4+

9.00 Pohádky ovčí babičky
19.00 HOST: Dvojí domov / Experimentální prostor NoD
9.00 Spadla klec – Klub
9.00 Spadla klec – Klub
9.00 Kosmo 1
9.00 Kosmo 1
15.00 HOST: Kocour Modroočko / Krapet

50
65
65
55
55
60

4+
18+
8+
8+
7+
7+
4+

9.00 + 19.00 Tři mušketýři
9.00 Tři mušketýři
9.00 Tři mušketýři
9.00 Kolíbá se velryba
9.00 Kolíbá se velryba
15.00 Kolíbá se velryba

55
55
55
55
55
55

9+
9+
9+
4+
4+
4+

9.00 Kolíbá se velryba
9.00 Čert tě vem
9.00 Čert tě vem
9.00 Čert tě vem
9.00 Čert tě vem
14.00 + 15.30 HOST: Dešťová víla – klub (Damúza)

55
60
60
60
60
40

4+
9+
9+
9+
9+
4+
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