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Úvodník místostarosty
Vážení spoluobčané,
tak se nám konečně
naplno přihlásilo jaro,
a já bych vás rád
v dnešním úvodníku
informoval o tom, jaké
největší stavby a opra-
vy v nejbližší době na
našem obvodě připra-
vujeme. 

Než se dostanu k těm připravovaným akcím,
tak musím zmínit jednu, která se právě reali-
zuje. Je to stavba krytého altánu v Habrmanově
parku s vyvýšeným pódiem pro pořádání drob-
ných kulturním akcí. Pokud se půjdete projít
parkem, tak můžete každým dnem pozorovat,
jak stavba roste a zároveň si na informační
tabuli prohlédnout, jak architektonicky zají-
mavá stavba to bude. Její součástí bude i osvět-
lení parku a zejména jeho pěšího oválu, stejně
jako jeho odvodnění, aby nedocházelo ke spla-
vování mlatových cest. Altán by měl být dokon-
čen koncem července tohoto roku a ještě letos
bychom rádi uspořádali nějakou kulturní akci
– promenádní koncert apod., abychom „pokřti-
li“ zkvalitnění tohoto parku jako důležitého

kulturního a odpočinkového místa našeho
obvodu. 
Asi tou největší stavební akcí na našem obvodě
je připravovaná rekonstrukce Dlouhé ulice od
Pietasu k Astře. Stavba, která přechodně asi
nejvíc ovlivní a jistě i zkomplikuje život zejmé-
na řidičům, ale objektivně si přiznejme, že stav
Dlouhé ulice už byl v tak katastrofálním stavu,
že jsme velmi rádi, že se nám podařilo konečně
tuto několik let slibovanou akci ve spolupráci
s městem prosadit. Pokud všechno poběží
podle plánu, tak by stavba měla v květnu t.r.
začít. Objízdná trasa bude Revoluční ulicí se
světelnými semafory na výjezdu do Rokycan-
ské ulice.
Dále mohu s uspokojením konstatovat, že se
nám nejspíš podařilo získat dotaci na obnovu
Lobezského parku a právě probíhá ve spolu-
práci se Správou veřejného statku města Plzně
příprava na její realizaci. Zahájení prací oče-
káváme na podzim letošního roku a práce by
měly probíhat do léta r. 2018. Pokud se tento
záměr podaří skutečně zrealizovat, můžeme
se těšit na velmi kvalitní zhodnocení dnes již
značně zarostlého parku vč. nových cest, lavi-
ček apod., což ve spojení s přilehlým nově

vybudovaným prostorem vodních ploch
Lobezské louky vytvoří jeden z nejhezčích par-
kových prostor v  Plzni a myslím, že nejen
v Plzni.
Další velkou akcí, kterou bychom ještě letos
rádi ve spolupráci s Odborem investic města
Plzně zahájili, je regenerace vnitrobloku Záběl-
ská, tedy širokého prostoru před 14. ZŠ a při-
lehlých vnitrobloků, kde budou vybudovány
nové chodníky, parkové úpravy a lavičky pro
odpočinek i dětské prvky pro děti. Rádi
bychom stavbu zahájili ještě v letošním roce.
Dále připravujeme i další stavby, zejména par-
koviště ve vnitroblocích, která zajistí zlepšení
nevyhovujících parkovacích prostor v našich
sídlištích a u pošty v Masarykově ul. na Doub-
ravce.
Je zřejmé, že stavby a opravy po určitou dobu
omezí a mnohdy i znepříjemní mnohým z nás
po určitou dobu každodenní život, ale věříme
v pochopení a toleranci převážné většiny z vás.
Těšit se pak můžeme na nové stavby a parky,
které zase zlepší vzhled a kvalitu bydlení na
našem čtvrtém plzeňském obvodě.

Ing. Zdeněk Mádr, 
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Otevření nové výjezdové základny v Plzni-Doubravce

1. 3. se konalo slavnostní otevření nové výjez-
dové základny v Plzni na Doubravce. Ta se
nachází v objektu v ulici Ke Sv. Jiří 3/2 a patří

soukromému vlastníkovi,
který na vlastní náklady
provedl veškeré úpravy
prostor, které budou mít
zdravotničtí záchranáři
k dispozici formou pronáj-
mu.
Nájemní smlouva byla
podepsána prozatím na
jeden rok, předběžně ale
záchranáři předpokládají,
že na tomto místě setrvají
až do výstavby vlastní
základny, která se plánuje
za 3–4 roky ve Hřbitovní
ulici.
„Nová výjezdová základ-

na umožní rychlejší pomoc především obyva-
telům městské části Doubravka, dobrá
dostupnost je odsud ale také do částí sever-

ního Plzeňska a Rokycanska,“ říká ředitel ZZS
Pk Pavel Hrdlička.  „Do současnosti jsme za
pacienty na Doubravku dojížděli z výjezdo-
vých základen v Koterově nebo v Lidické ulici.
Dopravní situace v centru města se ale stále
více komplikuje, takže nová základna výrazně
zkrátí dojezdové časy do této části Plzně. Při
náhlé zástavě oběhu každá ztracená minuta
snižuje pacientovy šance zhruba o 10%,“
dodává doktor Hrdlička.
Celková výměra pronajatých prostor činí
390 m2. V přízemí se nachází garáž, sociální zaří-
zení a dvě další menší místnosti, v patře pak
předsíň s kuchyňskou linkou, dvě obytné míst-
nosti pro záchranáře a koupelna s WC. Přestože
k slavnostnímu přestřižení pásky došlo až po
poledni, záchranáři sloužili v nových prostorách
už od sedmé hodiny ranní. V době, kdy si hosté
a novináři prohlíželi jejich zázemí, už měli za
sebou tři výjezdy k pacientům.
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Zamyšlení… ne, dneska spíše „vysvětlení“
Tak opět vyšlo na mě,
abych se na stránkách
Doubraveckých listů
zamyslel. Toto zamyš-
lení už je druhá varian-
ta. Tu první jsem po
dvou hodinách práce
přesunul do složky
„politické“ a rozhodl
se, že vás nebudu za -

těžovat a otravovat tím, co mě na mojí práci 
„rozpaluje doběla“. Od května asi budu nejpro-
klínanější starosta v Plzni, protože konečně,
snad, začne rekonstrukce Dlouhé ulice. Možná
se řada řidičů bude ptát, proč se všechny důležité
dopravní stavby musí potkat zrovna teď. No
odpověď je složitější. Napřed to popíšu tak, jak
by to „velel“ zdravý „selský“ rozum. Odpovědný
pracovník přijde s tím, že je silnice na pokraji
životnosti a její „flikování“ sice stojí ročně až dva
miliony, ale stejně je to jen do další zimy, protože
to chce zásadní přestavbu. Příslušný politik
nebude koukat na to, že on bydlí jinde a raději
by to udělal ve čtvrti, kde bydlí a zodpovědně
připraví v rozpočtu částku, kterou mu řeknou
odborníci. A nakonec zadá vyhotovení projektu.
Šikovný projektant, je schopen, vlastní projekt
(tzv. „kreslenou část“, tedy tu, podle které se
nakonec staví) u takové stavby jako je Dlouhá
ulice, vyhotovit během maximálně 18–24 měsí-
ců. Hotový projekt se zadá firmě, která má
s podobnými stavbami zkušenost a její cena
odpovídá nebo je nižší než ve vypracovaném
projektu. A taková firma zvládne maximálně za
rok rekonstrukci dovést ke zdárnému konci,
včetně všech záruk, protože u solidní firmy
nehrozí, že po zaplacení poslední faktury na
sebe vyhlásí konkurs a záruky „padnou“. A za tři

maximálně čtyři roky je vše hotovo….  Pak je
samozřejmé, že se stavby koordinují podle
potřeby a nehrozí, že koncem volebního období
a výměnou politiků dojde k tomu, že připravený
projekt skončí v„šuplíku“ a dál se bude „flikovat“.
No a jak je to ve skutečnosti?  Asi tak v roce 2004
(možná i o nějaký ten rok dříve) jsem se ještě
jako opoziční zastupitel seznámil s projektem
na rekonstrukci Dlouhé ulice. Vysloveně se mě
nelíbil. Jako řidič jsem si říkal, proč se neopraví
čtyřpruh, kolem se nevybudují protihlukové stě-
ny a nepostaví se most, který napojí tuto silnici
přes údolí na Slovany a budoucí průtah….Ale
jako rodilý Lobezák, jsem se začal o projekt zají-
mat. Během těch let nejen proteklo v Úslavě
mnoho vody, ale postupně jsem začal uznávat
argumenty, proč projekt vypadá tak, jak vypadá.
Most pravděpodobně nikdy nebude a čtyřpruhá
silnice uprostřed zástavby, vedle základní školy,
prakticky bez kvalitní zeleně a parkovacích míst,
navíc končící v zúženém dvoupruhu, prostě
minimálně pro občany Lobez, není dobrým řeše-
ním. Ale nazpátek k vlastnímu „procesu“. Když
jsem se stal v roce 2010 starostou, začal jsem se
okamžitě zajímat, jak to s tou přestavbou vlastně
je. Všichni zodpovědní úředníci „kývali svisle“,
že ano, Dlouhá ulice vypadá jak neudržovaný
tankodrom a je třeba jí rekonstruovat, ale že
k tomu „na městě“, bohužel doposud chyběla
„politická vůle“. Naivně jsem si myslel, že kole-
gové ve vedení města uznají, že když se najdou
peníze například na „Nové divadlo“, tak se najde
i těch sto milionů na jednu z  hlavních ulic
v Doubravce. No nenašly… Po čtyřech létech
marné snahy, kdy pravidelně většina mých
vystoupení při projednávání rozpočtu města
končila podle vzoru slavného antického sená-
tora jménem Marcus Porcius Cato nikoliv citátem

„Carthago delenda est (česky: Kartágo musí být
zničeno)“ ale „navrhuji zařadit částku na rekon-
strukci Dlouhé ulice“, se alespoň podařilo dopra-
covat projektovou dokumentaci tak, že „byla
v mašlích“, tedy mohlo se podle ní začít okamžitě
stavět. Nebyl jsem v této snaze osamocen, pro-
tože většina Doubraveckých politiků napříč stra-
nami, si potřebnost rekonstrukce uvědomovala.
Přesto to nestačilo. Do volebního programu na
roky 2014 až 2018 si rekonstrukci Dlouhé ulice
dala jak ČSSD, tak i ODS (a možná i jiné strany).
A proto po volbách, prakticky „staronové“ koalici,
posílené i o ostatní strany, začal „boj o Dlouhou
ulici“ nanovo. Zde je nutné zdůraznit, že jsme
tady nikdo ze zastupitelstva Plzně 4 nehrál „poli-
tické hry“ a prakticky všichni včetně opozice,
jsme tento projekt podporovali. Naše úsilí bylo
nakonec vyslyšeno a zastupitelstvo města loni
schválilo částku na rekonstrukci. No jak už to
bývá, nakonec ještě zůstalo rozhodnutí, jestli
stavět letos nebo až v roce 2019 nebo 2020 až
bude hotová jak rekonstrukce hlavního nádraží,
tak oprava mostu Generála Pattona. Tady musím
říct, že jsme se minimálně ve vedení ÚMO Plzeň
4 shodli, že po zkušenostech, kdy se na magi-
strátu vždy našly „potřebnější projekty“ nebu-
deme riskovat (navíc do toho přijdou nové
komunální volby) a přesto, že nám to jistě u řady
lidí sympatie nepřinese, dáme na provedený
průzkum i názor odborníků a na letošní realizaci
budeme trvat. Chtěl bych proto všechny požá-
dat o trpělivost a pochopení. Stavba se nakonec
díky různým úsporám bude stavět za menší část-
ku než 100 milionů a snad  bude dodržen i ter-
mín, tedy červenec 2018.

Bc. Michal Chalupný, starosta 
(ČSSD)

V měsíci březnu proběhlo, v městském obvodě Plzeň-Doubravka, 
bezpečnostní opatření zaměřené na kontrolu ubytovacích zařízení

Policisté z Obvodního oddělení Plzeň-Doubravka,
Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství poli-
cie Plzeňského kraje a strážníci Městské policie
Plzeň-Doubravka, za účasti představitelů místní
samosprávy realizovali bezpečnostní opatření,
jehož cílem bylo zvýšení bezpečnosti na jimi spra-
vovaném území. Zaměřili se především na kontrolu
osob v ubytovacích zařízeních, kontrolu legálnosti
pobytu cizinců na území České republiky a ověřo-
vání pravosti dokladů. Při této akci bylo zkontrolo-
váno 9 ubytoven, 127 osob a podařilo se odhalit
jednu osobu, která se úmyslně vyhýbala nástupu
výkonu trestu odnětí svobody. Akce s podobným
zaměřením budou v průběhu roku zopakovány. 

Na fotografii vidíte zleva: npor. Mgr. Bc. Radovan Sládek, vedoucí obv. oddělení PCŘ Doubravka, Bc. Michal Chalupný,
starosta MO Plzeň 4, Mgr. Mach Karel, MBA, MSc., velitel MP Plzeň, Bc. Hais Karel, velitel obvodní služebny MP Doub-
ravka
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Stavby v oblasti Lobez
Jak jsme uvedli v předcho-
zím vydání Doubraveckých
listů, přinášíme informaci
o aktuálním dění přípravy
a provádění stavebních
prací v oblasti Lobez.
Již od března lze vidět práce
na rekonstrukci plynovodů,
které jsou řešeny jako dvě
investiční akce společnosti

GridServices, s. r. o., člena skupiny energetického
koncernu innogy, a to  „Reko MS Plzeň – Sokolská
+ 4“ a „Reko MS Plzeň – Republikánská + 3“.  První
provádí společnost Streicher, spol. s r. o., dru -
hou pak firma Revis – Praha spol. s r. o.
Harmonogram postupu prací je postaven násle-
dovně:
K datu vydání Doubraveckých listů by měly být
dokončeny úseky v Revoluční ulici, tj. Pod Vrchem
– Sokolská, Sokolská – Pod Švabinami a Pod Šva-
binami – Republikánská a pokládka potrubí v ulici
Republikánská.

V dalším období jsou připraveny úseky pokládky
potrubí v ulici Živnostenská s dokončením prací
do 22. 5. 2017 včetně  podvrtu Rokycanské
s dokončením do 31. 5. 2017, dále ulice Pod Šva-
binami v úseku Revoluční – Rodinná a Rodinná
v úseku Pod Švabinami – Republikánská (24. 4.
do 9. 6. 2017), Sokolská v úseku Rodinná – Dlouhá
a Rodinná v úseku Sokolská – Pod Švabinami
(18. 5.–3. 7. 2017), Nad Úslavou v úseku Sokolská
– Revoluční (12. 6.–17. 7. 2017), Sokolská v úseku
Nad Úslavou – Revoluční (2. 7.–1. 8. 2017), Nad
Úslavou v úseku regulační stanice – Sokolská
(10. 7.–8. 8. 2017) a Revoluční v úseku k Dlouhé
(25. 7.–31. 8. 2017). Veškeré definitivní dokončení
všech povrchových úprav se předpokládá v měsí-
cích září a říjen. Termíny jsou převzaty z harmo-
nogramů prací obou provádějících firem. Přes
veškerou snahu o dodržení termínů je nezbytné
počítat s jejich možnou změnou, zejména s ohle-
dem na povětrnostní podmínky, stav podloží
apod.
Druhá stavba, jejíž příprava finišuje, je rekon-

strukce Dlouhé ulice. Ta bude provedena v úse-
ku od Pietasu před křižovatku s ulicemi Revo-
luční a Pod Vrchem. Aktuálně je ukončeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterým
se na základě posouzení hodnotících kritérií
stalo sdružení firem Eurovia CS a. s. a Berger
Bohemia a. s.,  investorem je město Plzeň, za -
stoupené Odborem investic Magistrátu města
Plzně, podíl na investici má i náš městský obvod.
Předání staveniště proběhne v měsíci květnu
a po nezbytných administrativních náležitos-
tech, které musí vybraný dodavatel absolvovat,
budou samotné práce zahájeny přibližně na
přelomu května a června. Vzhledem ke skuteč-
nosti, že si stavba vyžádá úplnou uzavírku Dlou-
hé ulice (vyjma zachovávaných tras MHD)
a vedení dopravy objízdnou trasou přes Revo-
luční ulici, budeme vás v dalších vydáních Doub-
raveckých listů informovat o postupu prací.

Ing. Václav Lacyk
(TOP 09)

Návštěva UMO 4

Dne 28. 3. a 30. 3. 2017 navštívil
6. ročník Úřad městského obvodu
Plzeň 4 na Doubravce. Šli jsme tam
s velkým očekáváním. Co nám pan
starosta Michal Chalupný bude
povídat? Jak vlastně vypadá? 
Nejdříve nás seznámil s náplní jeho
funkce. Zaujala nás zejména mož-
nost ovlivňovat dění na Doubravce.
Poté nám pan starosta ochotně
odpovídal na naše dotazy ohledně
nových staveb a pozemků v našem
obvodě. Dozvěděli jsme se, že se uli-
ce Na Dlouhých původně jmenovala
Na dlouhých rolích. Dále nás sezná-
mil s ročním rozpočtem Doubravky.

Číslo nám přišlo neuvěřitelně vyso-
ké. Jedná se celkem o 60 milionů
korun ročně. 
Potěšilo nás, že se bude stavět nové
sportovní centrum ve Špitálském
lese. Pan starosta by také rád viděl
na Doubravce nový aquapark. 
Nakonec jsme jako dárek na památ-
ku dostali klíčenku a brož s logem
ÚMO Doubravka. Myslím, že jsme
všichni odcházeli spokojeni a s no -
vými vědomostmi o Doubravce.
Tuto akci si budeme dlouho pama-
tovat. Tereza Tvarohová, 

Kristýna Kiglerová
ze 6. A z 22. ZŠ Plzeň
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Slavnostní zahájení výstavy ,,Šikovné ruce” 
klientů Domova pro seniory sv. Jiří
V Domově pro seniory sv. Jiří, Plzeň-
-Doubravka se 4. 4. 2017 konalo
slavnostní zahájení výstavy ruko-
dělných prací klientů, které vznikají
při ergoterapii. Klienti v rámci ergo-
terapie provádějí smysluplnou akti-
vitu, která podporuje jejích zdraví
a duševní pohodu. 
Výrobky klientů jsou nadále využité
jako dárky pro hosty při různých
besedách, kulturních akcích nebo
při návštěvách dětí z mateřských
a základních škol. Vernisáž byla vel-
mi vydařená, klienty přišel podpořit
i místostarosta městského obvodu

Plzeň-Doubravka, pan Mgr. David
Zrostlík, který pronesl slavností pří-
pitek. Hudebně doprovázel pan
Evžen Vitáček, přítel Domova, který
je velmi známý a oblíbený z hodin
muzikoterapie. 
Výstava „Šikovné ruce našich senio-
rů“ je volně přístupná pro veřejnost
do 30. 4. 2017 kdykoliv v průběhu
celého dne.

Bc. Kateřina Rothová, DiS.
Sociální pracovnice,

Domov pro seniory sv. Jiří

Plzeňští studenti zastupovali Mongolsko v OSN

V průběhu posledního půl roku se
studenti z  Gymnázia Luďka Pika
účastnili vzdělávacího projektu
a zároveň největší diplomatické
simulace v ČR a to Pražského stu-

dentského summitu. Tříčlenná dele-
gace gymnazistů ve složení: Vojtěch
Junger, Lucie Malánová a Anna Mír-
ková zastupovala stát Mongolsko
v modelu OSN v Radě pro lidská

 práva, Výboru pro odzbrojení
a mezinárodní bezpečnost a v Envi-
ronmentálním shromáždění. 
Od listopadu až do března se vždy
jednou v měsíci uskutečnilo příprav-
né setkání na půdě VŠE v Praze, kde
byli delegáti seznámeni s jednacím
řádem, jednotlivými body agendy,
které poté projednávali, či si mohli
vyslechnout zajímavé hosty z diplo-
matické scény, nebo přínosné semi-
náře o aktuálních tématech ze světa.
Během těchto pěti workshopů byl
na všech účastnících vidět obrovský
pokrok jak v mluveném, tak v písem-
ném vyjadřování, argumentaci
a všeobecných znalostech. 
Vyvrcholením projektu pak byla
závěrečná konference, jež se konala
od 7. do 10. dubna. Slavnostní zahá-
jení konference proběhlo v hotelu
Ambasador na Václavském náměstí

a své motivační proslovy adresova-
né  všem delegátům zde přednesl
nespočet významných osobností,
jmenovitě například ministr zahra-
ničních věcí Lubomír Zaorálek, mini-
str obrany Martin Stropnický nebo
předsedkyně nadace Krása pomoci
Taťána Kuchařová. 
Zbylé dny probíhala jednání jednot-
livých orgánů v Kongresovém cen-
tru na Vyšehradě, kde mohli
studenti zúročit své získané doved-
nosti. Jednání se ukázala jako velice
plodná a profesionální, dodržující
striktní pravidla a úzce se podobající
reálným diplomatickým debatám.
Celý projekt vzbudil opět velmi pozi-
tivní ohlasy a plzeňská delegace se
nemůže dočkat dalšího ročníku.

V. Junger (GLP)

Výherce soutěže
Výhercem fotosoutěže 
za měsíc únor se stal 
p. Jiří Kuneš, který správně poznal 
pavlačový dům na Jateční ulici.



Okrsek D – Újezd
str. Kateřina
 Barfusová DiS.
tel. č. 601 115 820
Teritoriální vymezení
okrsku
Bazalková, Duhová,

Ejpovická, Hrádecká, Hraniční, Kla-
bavská, Kyšická, Levandulová, Na
Františkově, Na radosti, Průběžná,
Staročeská, třída Vojtěcha Rojíka,
Újezdská, V koutě, V rolích, Ve Dvor-
cích, Zábělská

Okrsek E – Újezd, Bukovec 
str. František
Tejml  
tel. č. 601 115 821
Teritoriální vymezení
okrsku
Újezd, Bukovec, Dý -

šinská, Hájová, Haltýřská, Hlavní,
Horomyslická, Horova, Hvozdíková,
Chlumská, Jitrocelová, K papírně,
K studánce, K úvozu, Klidná, Mali-
nová, Mezi podjezdy, Na drážkách,
Na háji, Na Chlumku, Na klínu, Na

radlici, Na rovině, Na rozcestí, Na
rybníčku, Nad koupalištěm, Nad
mlýnem, náměstí Karla Panušky,
Národní, Pod kruhovkou, Pod roz-
hlednou, Slepá, Svatojirská, Svážná,
U lísy, U panského dvora, U smal-
tovny, V brance, V lomečku, V zápolí,
Ve dvoře, Vedlejší, Za ovčínem,
Zábělá, Zábělská, Zemědělské
náměstí

Okrsek F – Červený Hrádek
str. Milan Hanzlík 
tel. č. 601 115 824
Teritoriální vymezení
okrsku
Bezinková, Borůvko-
vá, Červenohrádec-

ká, Formanská, Jižní, K Bukovci,
K doubí, K fořtovně, K Haltýři, Kles-
tová, Křivá, Ledová, Na háji, Na
lukách, Na Stráni, Na vrchu, Ostru-
žinová, Pěší, Pod hospodou, Pod
školou, Přímá, Rokycanská, Stinná,
Suchá, U hřiště, V hájku, V mokři-
nách, Ve Svahu, Vesnická, Zvonko-
vá
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Telefonní kontakt 
na okrskové strážníky 
Od 6. dubna 2017 se občané mohou se svými okrskovými stráž -
níky spojit i telefonicky. Mobilní telefony s přístupem na inter-
net, zakoupil a i jejich provoz hradí, Úřad městského obvodu
Plzeň 4. Slouží ke zlepšení dostupnosti určených strážníků
občanům příslušných okrsků. Na okrskové strážníky se mohou
občané obracet se svými podněty telefonicky od pondělí do
pátku od 6.00 hod. do 18.00 hod. Tato telefonní čísla však
v žádném případě nenahrazují tísňovou linku 156, nebo kon-
takt na stálou službu Městské policie Plzeň-Doubravka, tel.
377 265 592 a tel. 725 925 250.

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

Fotografie celého objektu 
zasílejte na e-mail: 
foltynovap@plzen.eu

Ukončení soutěže 
je ve čtvrtek 25. 5. 2017.

Fotosoutěž



Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá 6

Duben 2017

Velikonoční dílny v 50. MŠ
Milí přátelé kreativního tvoření
s dětmi, jako každý rok se i letos
u nás ve školce v týdnu od 3.–7. 4.
konaly velikonoční dílny pro rodiče
a děti. Tentokrát se do tvoření zapo-
jily všechny čtyři třídy naší MŠ – od
těch nejmenších až po předškolá-
ky.

A nápady na jarní oslavy přírody se
jen hrnuly. Však posuďte sami. Ve
třídě Pohádka se rodiče se svými
dětmi pustili do osazování květníč-
ků obilím a následně je dozdobili
krásným zápichem zajíčka a veliko-
nočním vejcem. Po výborném
pohoštění od jedné z maminek se

jen zaprášilo. Ze třídy Kytička si děti
odnášely kromě třpytivých vajíček
i vlnou omotané ovečky a věnečky
z březového proutí.
I dětem ze třídy Sluníčko zářily oči
radostí nad netradičním zdobením
vajíček mozaikou, technikou decou-
page a zejména obalováním vajíčka

pěnou na holení smíchanou s barev-
nou tuší. Náročný týden tvoření
zakončila originálně třída Písnička,
ve které díky šikovným rukám dětí
a rodičů rozkvetly nádherné man-
daly z čajových sáčků.

Martina Šafránková, 50. MŠ

Představujeme dětská hřiště – č. 9, Kolmá ulice
49.7584875N, 13.4132103E

V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů před-
stavujeme jedno hřiště z našeho obvodu. V pořadí již deváté
hřiště je umístěno v Kolmé ulici, vedle areálu Základní a Mateřské
školy pro zrakově postižené a vady řeči. Na tomto hřišti naleznete
pískoviště, sestavu se skluzem, pružinová houpadla, kreslicí tabuli,
duo houpačku s prvkem „orlí hnízdo“, svahovou skluzavku atd.
Dominantou areálu je však zcela bez pochyby nová multifunkční
herní sestava Loď Karavela s toboganem, která nahradila dvanáct
let starý a technicky již nevyhovující prvek. Nová sestava byla
převzata do užívání 31. 3. 2017, je vyrobena z velmi odolného
akátového dřeva a pro děti nabízí nepřeberné množství zajíma-
vých herních kombinací a variant, z kterých se budou, jak doufá-
me, těšit po mnoho dalších let. V letošním roce bude realizována
také kompletní oprava oplocení dětského hřiště.

Lukáš Vojta, odbor Životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4
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Veselé Velikonoce
12. dubna si na pravidelném setkání v D klubu
důchodci vyrobili velikonoční zápichy do květináčů.
Program zpestřily svým kulturním vystoupením děti
z 1. třídy 64. Mateřské školy.

Miloslava Yaghobová
místopředsedkyně Svazu důchodců 

Plzeň-Doubravka

Újezdští žáci na lyžařském výcvikovém kurzu 
V měsíci březnu prožili žáci 3. a 4. ročníků ze ZŠ
Plzeň - Újezd krásný lyžařský týden na Šumavě.
Lyžařský výcvik  probíhal denně za krásného slu-
nečného počasí na sjezdovce „Nad nádražím“
v Železné Rudě. Někteří žáci si vyzkoušeli lyžo-
vání i jízdu na vleku úplně poprvé. A ti, co již zku-
šenosti měli, směle své lyžařské
umění vylepšovali pod vedením paní ředitelky
a zároveň lyžařské instruktorky Mgr. Heleny Fen-
clové. Po lyžařském tréninku následovaly odpo-
lední aktivity plné soutěží, her a odpočinkových
činností. Příjemné a pohodové bylo také tradiční
ubytování v hotelu Belveder, kde jsou Újezdští
už skoro jako doma. Z letošního lyžáku se všichni
žáci i pedagogové vrátili domů nadšení! Prohléd-
nout si můžete fotografie, kde na vás dýchne
bezva  atmosféra, kterou celá výprava na  Šumavě
prožívala. 

Jindřiška Müllerová,
vychovatelka a pedagog. doprovod 

Žáci v roli učitelů
V úterý 28. března, na Den učitelů a také u pří-
ležitosti 425. výročí narození Jana Amose
Komenského, měli žáci na 28. ZŠ možnost sta-
nout před tabulí a vyzkoušet si roli učitelů.
„Ve třídách jsme si rozdělili předměty, které jsme
poté vyučovali ve skupinkách po dvou nebo třech
žácích. Během dne jsme zjistili, že paní učitelky
a páni učitelé mají těžké, ale zároveň zábavné
povolání. Tento den jsme si ohromně užili, ale
také jsme se něco naučili. Tímto chci hodně
pochválit všechny ,náhradní učitele‘, kteří si pro
nás připravili různé zábavné aktivity… Ale
nesmím zapomenout ani na skutečné učitele.
Těm přeji hodně radosti, zdraví a hlavně hodně
trpělivosti, které potřebují opravdu dost. Děkuji
jim za to, že nás každý den učí nové věci, a přeji
si, aby takoví zůstali napořád. Za pár let jim za
to budeme vděční… A ještě dodatek: Vše nejlepší

k 425. narozeninám,  pane Komenský! Děkujeme
za školu hrou!“

Dominika Hornová, 5. B

Zpracovala 
Mgr. Jana Horešovská, 

koordinátorka žákovského parlamentu
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Viktoriáni si vybrali vlajku 28. ZŠ!
FC Viktoria Plzeň letos vyhlásila vel-
kou soutěž pro všechny základní
školy, se kterými spolupracuje.
Zadání bylo jednoduché –
navrhnout vzhled vlajky na Rodin-
nou tribunu Hitrádia FM Plus
s plzeňskou fotbalovou tematikou.
Hráči Jan Kovařík a Lukáš Hejda pak
vybrali ty nejhezčí tři. 
Jeden z návrhů žáků 28. ZŠ, který
tato porota posuzovala, zabodoval
a umístil se na třetím místě v soutě-
ži.

Tato vlajka bude vyvěšena na Rodin-
né tribuně Hitrádia FM Plus a žáci,
kteří se na její výrobě podíleli, obdrží
podepsané plakáty od hráčů. Gra-
tulujeme Kláře Lukešové, Vojtěchu
Peštovi, Lukáši Páníkovi, Valerii Zhu-
ravské, Jitce Radilové, Kryštofu
Šestákovi, Vanesse Muchnové, Filipu
Novému, Adéle Dostálové a Filipu
Kreibichovi.

Zpracovala 
Mgr. Kateřina Hamplová

Skauti uspořádali Aprílové hrátky
Již poosmé oslavili skauti z Doubravky
v sobotu 1. dubna příchod jara tradičními
APRÍLOVÝMI HRÁTKAMI pro děti a rodiče
z celého obvodu. V parku  „V Homolkách“
připravili pro děti 13 stanovišť s nejrůz -
nějšími kreativními i nevšedními aktivi-
tami, kde měly děti možnost si vyzkoušet
chození po slackline, překonat lanové
lávky nebo jezdit na jednokolce.
„Tuto tradiční akci pořádáme každý rok, abychom
nabídli dětem i  jejich rodičům možnost strávit
zábavné odpoledne venku na čerstvém vzduchu.
Děti si tu mohou vyzkoušet aktivity, které jsou částí
skautského programu, a dospělí se mohou osobně
setkat s vedoucími našich oddílů,“ popsal cíle akce
vedoucí doubraveckého skautského střediska
Martin Marčan.
Letos se akce zúčastnilo 100 dětí, které si otes-
tovaly svou fyzickou zdatnost, např. na artistické
cívce a motorické schopnosti při poznávání před-
mětů po hmatu nebo při hraní Jengy ve velkém
– přesouvání kostek již stojící věže, aniž by upadla.
Kromě toho mohly děti malovat, ty nejmenší tré-
novaly i vázání tkaniček. „Nejvíc se mi líbilo asi
malování na obličej a lezení po lanech,“ svěřila se
Anička K. (8), která do skautského oddílu chodí

už rok. Její starší kamarádi a kamarádky z oddílů
už pomáhali u některých aktivit. „Je to pro děti
zajímavá zkušenost, když mají zodpovědnost za
fungování svého stanoviště. Trénují tak komunikaci,

jelikož musejí ostatním vše vysvětlit a zorganizovat,
aby vše probíhalo hladce, a navíc odcházejí s poci-
tem, že udělali něco dobrého pro své okolí,“ vysvět-
luje Martin Marčan.
Junák – český skaut, z. s., v současné době sdru-
žuje více než 55 000 dětí a dospělých a je tak nej-
větší výchovnou organizací v ČR. Doubravecké
středisko má v letošním roce již přes 200 členů
a zájem o členství každým rokem stoupá. Kromě
Aprílových hrátek pořádají skauti z Doubravky
každoročně na začátku září také akci pro veřej-
nost v areálu skautských kluboven pod Chlumem
v rámci celoplzeňského projektu „Skauti dětem“,
organizují 5 letních táborů a účastní se charita-
tivních akcí a sbírek, např. roznášení Betlémského
světla či sbírky Pomozte dětem.
Kontakty:
Junák – český skaut, z. s.
středisko 5. květen Plzeň (Doubravka)
Martin Marčan, vedoucí střediska
tel.: 773 528 601
e-mail: info@skauti-doubravka.cz
web: http://skauti-doubravka.cz/
Kristýna Hoblová, mluvčí střediska
tel.: 605 857 325
e-mail: hoblovak@skaut.cz

OD ZÁŘÍ 2017 ZŠ Plzeň-Újezd nabízí pro školáky i předškoláky 
od 5 let kroužek SNAG golfu ve spolupráci s Golf parkem Plzeň
Jde o výukový program, který hra-
vou formou přibližuje základy gol-
fové hry. SNAG je soubor
sportovních a výukových pomůcek,
který umožňuje hrát golf bez ohledu
na roční období, prostor, počasí, věk
hráče, bez nutnosti využívání ofici-
álních ploch golfových hřišť. Proto
potřebují děti na kroužek jen spor-
tovní oblečení do tělocvičny a na
venkovní hřiště za naší školou. 
Ve čtvrtek 30. 3. 2017 si předškoláci
mohli vše na hřišti ZŠ Plzeň-Újezd
hravou formou vyzkoušet. 

Děti  si  procvičily  pohybové doved-
nosti, prostorovou orientaci, koor-
dinaci pohybu a síly i odhad
vzdálenosti. Všem se sportování líbi-
lo. Za sportovní výkony si děti
zasloužily pochvalu i odměnu.  

Mgr.Michaela Koutová,
třídní učitelka,

výchovná poradkyně
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Městská policie Plzeň v letošním roce slaví 25. výročí své existence

První informace o dnešní městské
policii, tehdy ještě městské stráži
v Plzni pochází z poloviny 17. století.
V té době nařídil císař římský, král
uherský a český Ferdinand III. čes-
kým místodržícím, aby vydali pro
města Plzeň a České Budějovice
novou instrukci pro činnost  „policie“
ve městech.
V roce 1921 došlo na základě vyhláš-
ky ministerstva vnitra ke zřízení poli-
cejního ředitelství. Ve shodě
s  předchozími dohodami mezi
zástupci města a státu došlo k pře-
vzetí 213 zaměstnanců městské
stráže ke státní policii.
Do ulic západočeské metropole se
strážníci vrátili v roce 1992. V té době
jich bylo pouhých pětadvacet. Své
zázemí našli v budově radnice na
náměstí Republiky. Postupně jejich
počty začaly narůstat a na konci
téhož roku jich bylo už osmdesát

čtyři. Dnes tvoří sbor plzeňské měst-
ské policie přes dvě stě sedmdesát
strážníků.
První služebnou městské policie,
která v Plzni vznikla v těchto letech,
byla obvodní služebna na Lochotí-
ně. Dá se říci, že začátky byly těžké
a mnohdy úsměvné. Strážníci měli
v té době k dispozici několik klasic-
kých psacích strojů a jedno služební
vozidlo. Ke konci roku 1993 se měst-
ská policie dočkala už prvního počí-
tače a zřízeno bylo také operační
oddělení s bezplatnou tísňovou lin-
kou 156. Pravomocí postupně
během let přibývalo, strážníci se

dočkali oprávnění např. zastavovat
vozidla, pořizovat zvukové či obra-
zové záznamy při zákrocích, usměr-
ňovat provoz při dopravních
nehodách, nebo rozhodovat o tom,
které vozidlo tvoří překážku silnič-
ního provozu, a to nechat odtáh-
nout. Od roku 2005 zajišťují plzeňští
strážníci také odchyt toulavých
a zatoulaných zvířat. Ročně jich
odchytí kolem osmi stovek. Zapo-
menout nelze na práci těch strážní-
ků, kteří převážejí opilé občany
k  vystřízlivění na protialkoholní
záchytnou stanici či zajišťují  „tísňo-
vou linku seniorů“. 

Dne 7. 7. 1993 byla slavnostně ote-
vřena obvodní služebna na Doub-
ravce v Mohylové ulici 111. V té době
zajišťovalo nepřetržitou službu 5
mužů a 1 žena. Vybavení služebny
bylo tenkrát velmi skromné. Tvořily
jej psací stroj, telefon, radio stanice
a služební vozidlo Škoda Favorit.
Jelikož tato služebna kapacitně
nevyhovovala potřebám městské
policie, byla v roce 2006 přestěho-
vána obvodní služebna Doubravka
do nových prostor v Radiové ulici 42,
kde je dodnes. Dnes disponuje
obvodní služebna Doubravka mimo
jiné dvěma služebními vozidly Ško-
da Yeti, čtyřmi jízdními koly, analy-
zátorem alkoholu v  dechu,
hlukoměrem a zdravotním bato-
hem, jehož součástí je i defibrilátor.
V souladu s novou koncepcí Měst-
ské policie Plzeň, došlo v polovině
roku 2016 k navýšení počtu okrsko-
vých strážníků, na obvodní služebně
Doubravka tak, aby byly pokryty
všechny okrajové části MO Plzeň 4.
Červený Hrádek, Újezd, Bukovec,
Zábělá a Chlum, jsou rozděleny do
tří okrsků a každý z nich má na sta-
rosti jeden okrskový strážník.

Bc. Karel Hais
velitel obvodní služebny Doubravka

Doubravecké jarobraní

13. dubna 2017 se v prostorách OD
Centrum konal již čtvrtý ročník tra-
dičního vítání jara. Úřad městského
obvodu Plzeň 4 a Doubravecký klub
opět připravily odpoledne plné
zábavy jak pro děti, tak pro dospělé. 
Tentokrát akce proběhla těsně před
Velikonoci a tomu byl uzpůsoben
i program. 
Akci zahájili starosta Michal Chalup-
ný a místostarosta Zdeněk Mádr svý-

mi proslovy.
O hudební dopro-
vod se postaral
Plzeňský MLS, děti
pobavilo vystou-
pení klaunky Pepi-
ny a divadélko
Jitule a Dadule.
Malé tanečnice z D
– klubu nadchly
všechny přítom-
né. 
Novinkou tohoto
ročníku bylo roz-
dávání velikonoč-
ní nádivky z rukou pana starosty. 
Pro děti byla připravena soutěž
o nejhezčí velikonoční vajíčko a pro
dospělé soutěž o nejlepší velikonoč-
ní nádivku.
Tradiční velikonoční pomlázky, řeh-
tačky atd. přivezl pan Zdeněk Pikal,
který se jako jeden z  mála stále
věnuje košíkářství a pletení pomlá-
zek. K  vidění a zakoupení byly
pomlázky různých velikostí.
Krásné, voskem malované kraslice

přivezla Petra Eretová, pro kterou je
malování kraslic různými technika-
mi dlouholetým koníčkem. 
Diváci si mohli zkusit jak pletení
pomlázky, tak malování vajíček. 
O sladké zpestření se postaral Petr
Kalčík, který si pro děti připravil zdo-
bení perníčků a muffinů. K zakou-
pení byli beránci, tradiční
velikonoční mazance, muffiny i lol-
lipops. 
Doubravecký D-klub a místní
knihovna připravily pro děti malo-

vání velikonočních zajíčků, tvoření
zápichů atd.
Divadélko Jitule a Dadule si přichys-
talo kreativní dílnu, kde si děti mohly
ozdobit např. trhačky a krabičky veli-
konočními motivy.
Vinařství Vinofol věnovalo do sou-
těže o nejlepší velikonoční nádivku
lahve vína a po celou dobu konání
akce byla poskytována 20% sleva
na jejich výrobky. 

Jaro tedy snad už odstartovalo a my
se budeme těšit na některé z dalších
akcí! 

Marcela Turečková,
agentura Delex

Vítězná nádivka paní Pavlíny Šneberge-
rové



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 obvo-
du 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 minu-
lých letech vycházet jako dvouměsíčník (únor, duben, červen,
srpen, říjen, prosinec). Prosím, veškeré materiály zasílejte s dosta-
tečným 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 odmít-
nout i jakoukoliv jinou inzerci.

Mgr. David Zrostlík, místostarosta MO Plzeň 4 (ČSSD)

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá 10

Duben 2017

Kontrola dětských hřišť
Ještě než se dětská hřiště a pískoviště zaplní hrajícími se dětmi,
vyrazili strážníci na Doubravce na jejich kontrolu, aby se postarali
o to, aby byla pro ně bezpečnější. Děti totiž neumějí dostatečně
rozlišit míru možného rizika při hraní s nalezenými předměty.
Se strážníky vyrazili do terénu i pracovníci odboru životního pro-
středí zdejšího Úřadu městského obvodu. K dispozici jim byl pro
odhalení nebezpečných předmětů detektor kovu. Sedm dětských
hřišť a pískovišť v obvodu prošlo důkladnou kontrolou. Pomocí
detektoru kovu se podařilo odhalit např. zbytky kovových hraček
či víčka od lahví. 
Kontrola potvrdila, že dětská hřiště, o která se stará Městský úřad
Plzeň 4, jsou po zimních měsících v dobrém stavu. 

Bc. Karel Hais
velitel obvodní služebny Doubravka, Městská policie Plzeň
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Úřad městského obvodu Plzeň 4
pořádá

zájezd pro seniory
Pražské zahrady

Zahrady Pražského hradu (Rajská, Zahrada na Valech, Hartigovská)
Zahrady pod Pražským hradem (Ledebourská, Malá Pálffyovská,

Velká Pálffyovská, Kolowratská, Malá Fürstenberská)

úterý 30. května 2017, odjezd v 7.30 hod. od budovy
ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň

Cena zájezdu: 139,– (doprava, vstupné)

Prodej zájezdu se uskuteční od 17. května 2017
od 8 hodin, ÚMO Plzeň 4, 1. poschodí, kancelář č. 26.
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