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Úvodník místostarosty
Snad se na mne nebudou čtenáři zlobit,
když dnešní můj
úvodník bude spíš
sváteční a k zamyšlení,
než výčtem informací,
co je na našem obvodě nového. To se
dočtete v dalších článcích těchto Doubraveckých listů, takže nemá smysl se opakovat
a budu se raději věnovat nastávajícím svátkům,
na které se asi těší celý rok drtivá většina
z nás…
Říká se o Vánocích, že by to měly být svátky
klidu a míru. No, nevím jak vám, ale mně to
někdy tak nepřipadá. Tento pocit ve mně posiluje v okamžiku, kdy vstoupím do obchodu.
Místo usměvavých a šťastných lidí, kteří se těší
na Vánoce, můžeme často pozorovat dav
zamračených, protivných a uštvaných, místy
na sebe štěkajících lidí.
Předvánoční a vánoční čas by však měl být

časem pro zklidnění sebe samého po celoroční
práci. Je to čas, kdy bychom měli být prostě
spolu se svou rodinou, dětmi či přáteli. Toto
období by v nás mělo vyvolávat a vytvářet
pocit štěstí, klidu a uspokojení.
Žijeme však době, kdy máme více peněz, než
měli naši předkové a symbolem Vánoc se stal
místo této původní duchovní podstaty Vánoc
nový fenomén – dárek. Na jedné straně je to
dobře, že se máme lépe, na straně druhé mám
pocit, že nám peníze ty tradiční Vánoce tak trochu kazí. Bez dárku by to nebyly Vánoce. Nic
proti tomu – sám rád dostávám dárky a ještě
raději je dávám, ale nenechme se vtáhnou do
povinnosti, že musím za každou cenu dát cenný dárek, nenechme se přivádět do absurdní
situace, že kupujeme dárek jenom proto, že
musíme koupit dárek a navíc přitom respektovat často omezený rozpočet. Na druhou stranu šetříme peníze i čas tím, že omezujeme styk
s rodinou, příbuznými a přáteli. Každoročně
jim jednoduše pošleme SMS zprávu s tím, že
jim přejeme klidné Vánoce a bohatého Ježíška.

Myslím, že mnoho z vás (zejména těch starších)
mi dá za pravdu, že dříve byly Vánoce více
o těch prožitcích, než o těch dárcích. Symbolem Vánoc byl provoněný byt, rodinná pohoda,
společná výroba vánočního cukroví s mámou
nebo bruslení či sáňkování s rodiči a kamarády
o prázdninách.
Zkusme si zavzpomínat na tyto časy a pokusme
se alespoň trochu vrátit to jejich kouzlo, které
se skrývá pod pojmem „šťastné a veselé“. Prožijme ty letošní a veškeré ty další svátky tak,
aby byly skutečně svátky klidu a míru. Najděme
si na sebe čas a dejme najevo těm nejbližším,
že jsme s nimi rádi a prožijme spolu příjemné
chvíle klidu a štěstí. Zabraňme tomu, aby se
z tohoto pojmu v budoucnu nestalo jenom
klišé.
Vážení spoluobčané, přeji vám a vašim rodinám prožití vánočních svátků tak, abyste byli
opravdu klidní a šťastní. Do nového roku 2018
vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)
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Zamyšlení starosty
Blíží se nám konec
roku. Rekapitulaci, co
se letos povedlo, případně, kde se až tak
moc nezadařilo, si pro
vás nechám na leden.
Ale možná jen takové
zamyšlení o vzájemném pochopení a nadhledu. Jsem často
adresátem různých stížností a petic. Někdy na
jednu věc, přijde jak stížnost, tak i pochvala.
Když budu parafrázovat známé pořekadlo, tak
„Není Úřad ten, co by se zavděčil občanům
všem…“. Příkladem může být, například akce –
Čertí rojení. Když jsme s ní před 6 lety přišli, slýchali jsme poznámky o zbytečném vyhazování
peněz. Akce si za ty roky našla stovky svých
návštěvníků. Když jsem letos přišel s nápadem,
jí rozšířit do Habrmanova parku a pro ten nápad
získal podporu od celého vedení obvodu, trošku
jsem měl strach, jak to dopadne s tím „zlatým
hřebem“ večera, tedy ohňostrojem. Jsem „pejskař“ tak vím, že třeba pro psy není ohňostroj
nic, co by se jim líbilo. I když je určitě rozdíl jestli
„zlotřilý“ puberťák hodí petardu psovi pod
čumák nebo pes se svým páníčkem přes sklo
domu pozoruje světelnou show venku na obloze
(ten náš to dokonce miluje). Taky pro ptáky minimálně v blízkosti lesa nebo parku to nebude
určitě nic přínosného. Na druhou stranu lokalita
v Habrmanově parku, kde v blízkosti není žádná
přírodní rezervace a o zde sídlících holubech
bychom raději mluvili v minulém čase asi z hle-

diska ptačí populace, až tak kritická nebude.
Nakonec jsme se pro ohňostroj rozhodli. Byla
v nás malá dušička, jestli se vše nakonec povede
a zda se na poslední chvilku neobjeví nějaký
úřední zákaz na základě „stížnosti občanů“.
Nestalo se, a jestli se vám a hlavně vašim dětem
nebo vnoučkům ohňostroj a rozsvěcení vánočního stromu líbilo, alespoň tak jako mě, tak svůj
účel akce splnila. Přesto jsem na sociálních sítích
zaznamenal poznámky – „proč je Čertí rojení
1. 12. jen se s tím matou děti, když Mikuláš je
5. 12.“ nebo proč „ty peníze raději nedají na
nemocné děti“ a podobné. K tomu prvnímu –
datum, kdy v celém městě nebyla srovnatelná
akce asi přispěl k rekordní účasti přes 2 000 lidí
a že by jim vadilo, že není zrovna Mikuláše, jsem
si také nevšiml, – navíc to nebylo jen o čertech,
ale i o rozsvěcení Vánočního stromu a tedy začátku adventu. K tomu druhému – letos jen z rozpočtu městského obvodu šlo na postižené nebo
nemocné (nejen děti) částky v řádech statisíců,
takže skutečně nemám špatné svědomí. Přesto
se obávám, že se najde někdo, kdo mě za tuto
akci odsoudí. A platí to i pro jiné případy, třeba
různé uzavírky, vyhrazené parkování nebo jednosměrky. Věřte, že nemám osobní důvod někomu záměrně „škodit“, naopak vždy se snažím
maximálně občanům pomoci a vyhovět. A když
už nebudete tomu mému osobnímu zájmu věřit,
tak i z pragmatického pohledu – jako politik,
který je zvolen právě vašimi hlasy, přece musím
mít logicky snahu občanům maximálně vyjít
vstříc, abych v dalších volbách případně mohl
získat váš hlas. Tedy skutečně neděláme

„naschvály“, ani každé ráno nepřemýšlíme, koho
že, to dnes pořádně naštveme. Nevěřte nikomu,
kdo vám často z nepříliš ušlechtilých důvodů
tvrdí„oni to schválně nechtějí udělat, protože…
“ Rád se potkám s každým, kdo chce poctivě
najít řešení. Nevěřte různým „zprostředkovatelům informací“. Netvrdím ani v nejmenším, že
umíme zařídit pro každého zrovna „TO JEHO“,
vysněné řešení, ale možná společně (často
i s odborníky), najdeme alespoň přijatelný kompromis pro většinu zúčastněných občanů. To je
totiž tím naším hlavním cílem. Ne vyhovět za
každou cenu jedinci a tím zbytečně poškodit
všechny ostatní. Na druhé straně ani ten jeden
jediný, by neměl být automaticky přehlížen
a vždy by měla být snaha vyhovět oběma stranám. Kompromis prostě není sprosté slovo.
A jestli to skutečně nejde, rád vám to řeknu nebo
vysvětlím osobně, možná mě i dokážete, že
nemám pravdu a společně, pak to výsledné řešení najdeme. Jak vedení obvodu, tak i úředníci
jsou tu, aby pracovali ve váš prospěch, a jsem
přesvědčen, že tomu tak, přes některé peripetie
v absolutní většině případů, i je. Mějme, nejen
v tyto sváteční dny, pochopení a úsměv i pro ty
naše sousedy, kteří nemají třeba úplně stejný
názor jako my. Čím více se budeme snažit být
vstřícní vůči jiným tím více budou ostatní vstřícní
vůči nám.
Dovolte, abych vám popřál klidné a spokojené
Vánoce a do nového roku, pak hlavně hodně
štěstí a samozřejmě zdraví.
Bc. Michal Chalupný, starosta
(ČSSD)

Den válečných veteránů 11. listopad 2017
Celý svět si připomíná 11. listopad
jako Den válečných veteránů. Je
tomu tak i v Plzni. Přesně v 11 hodin
byl zahájen vzpomínkový akt
u památníku v parku na Homolkách
na Slovanech. Za přítomnosti prvního náměstka Plzně Martina Baxy,
starosty městské části Slovany
a senátora Lumíra Aschenbrennera,
starosty MO Plzeň 4, Michala Chalupného, zástupců armády, policie,
Československé obce legionářské
Plzeň, Letců Plzeň a dalších složek.

Mezi řečníky vystoupil Martin Baxa.
Dále byla předána ocenění. S krátkým pásmem se prezentovaly děti
ze základní školy. Došlo k položení
věnců a květin. Přítomní uctili
památku všech válečných veteránů
minutou ticha a na závěr zazněla
státní hymna České republiky.
redakce
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Úprava prostranství ul. Družby za objektem pošty za účelem
zajištění dopravy v klidu
Investiční akce městského obvodu
Plzeň 4 se nachází ve fázi vypracované dokumentace pro územní rozhodnutí, vydaného územního
rozhodnutí a v současné době se
projektuje dokumentace pro stavební povolení a pro provedení
stavby. Jedná se o stavbu parkoviště
pro 35 osobních automobilů s příjezdovou komunikací, veřejným
osvětlením a sadovými úpravami.
Realizace stavby se předpokládá po
provedení nutné přeložky ČEZ
Distribuce a. s., a to na jaře příštího
roku. Stavbu bude realizovat Správa
veřejného statku města Plzně za
finanční podpory městského obvodu Plzeň 4.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí odboru
stavebně správního a investic
ÚMO Plzeň 4

Městský obvod opravil přístřešky na konečné trolejbusu č. 16
Městský obvod Plzeň 4 ve spolupráci s Plzeňskými dopravními podniky
se pustil do dalších oprav budovy
a okolí na konečné trolejbusu č. 16
v Plzni na Doubravce. Poté, co
v objektu byly zprovozněny roky
nefunkční veřejné toalety, co došlo

k opravám a nátěru fasády a v neposlední řadě i nově zprovozněnému
občerstvení, se zdejší úřad rozhodl
pro nové nátěry střechy, podhledů,
okapů a svodů v prostorách zastávky. Celá rekonstrukce, která probíhala v měsíci září, vyšla na bezmála

220 000 Kč, z čehož městský obvod
hradil ze svého rozpočtu něco přes
42 000 Kč, zbylá částka šla na vrub
Plzeňským městským dopravním
podnikům.
Věříme, že občané, kteří tento nejvytíženější přestupní terminál na

Doubravce využívají, tak uvedené
postupné rekonstrukce zlepší komfort čekání na svůj spoj a že se tak
i zlepší kultura cestování veřejnou
dopravou. Mgr. David Zrostlík,
místostarosta MO Plzeň 4
(ČSSD)
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Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce.
Na části fotografie je zachycena část Doubravky
a my opět vybereme
jednu správnou odpověď.
Fotografie celého objektu
zasílejte na e-mail: krizkovap@plzen.eu,
dále prosím uveďte telefonní kontakt.

Ukončení soutěže bude 14. 1. 2018.

Říjnové blahopřání jubilantům
Také v měsíci říjnu byli pozváni jubilanti do
velké zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4, kde
pro ně byly připraveny dárkové balíčky společně s květinou, které jim předali starosta

MO Plzeň 4 Michal Chalupný a místosta rostové David Zrostlík a Zdeněk Mádr. Pro
zpříjemnění této slavnostní chvíle osla vencům zazpíval Plzeňský dětský sbor ze ZUŠ

pod vedením paní učitelky Bedřišky Koželuhové.
redakce

Vítání občánků
Dne 14. listopadu 2017 v zasedací
místnosti ÚMO Plzeň 4 uvítal místostarosta David Zrostlík dvacet

nových občánků. Tentokrát převažovala děvčátka, kterých bylo 11? .
Tento slavnostní okamžik dětičkám

a jejich rodinným příslušníkům zpříjemnil svým zpěvem arecitací dětský
pěvecký sbor Javořičky pod vedením

paní B. Koželuhové. Rodičům i dětem přejeme co nejvíce štěstí a hlavně zdraví.
redakce
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Vánoční strom na Doubravce rozsvícen!
Tradičním rozsvícením vánočního
stromu vyvrcholila v pátek 1. 12.

2017 tradiční předvánoční akce
„Čertí rojení“. V letošním roce však
byla akce ozdobena několika
novinkami a premiérami. První část
se konala jako tradičně v obchodním domě Centrum na Doubravce,
kde proběhly pořady pro děti, režírované čerty a dalšími pekelnými
bytostmi. Na druhou část akce se
početný průvod předvánočně
naladěných a čertovsky namaskovaných účastníků s rozsvícenými
lampami pod vedením obří Barbuchy vydal do Habrmanova parku.
Mikuláš, anděl a jejich početný čertovský doprovod se přepravil koňským spřežením. A právě
v Habrmanově parku čekalo cca
2 000 návštěvníků večera celá řada

překvapení. Jednak vánočně
vyzdobený park s novým osvětlením a letos vybudovaným krásným
kulturním altánem, ale hlavně
nově osazeným vánočním stromem, kterým je nádherná 13 m
vysoká jedle, darovaná našemu
obvodu manžely Vinickými z Červeného Hrádku. Po hudebním
vystoupení, zpívání koled a popřání krásného prožití vánočních svátků od vedoucích představitelů
doubravecké radnice byl vánoční
strom za hlasitého odpočítávání
všech přítomných slavnostně rozsvícen. Celý večer byl zakončen velkolepým ohňostrojem. Že celý
proces přemístění a osazení vánočního stromu nebyl jednoduchý,

dokládají fotografie z poražení,
převozu a osazení stromu. A že se
akce mimořádně vydařila, o tom
svědčily rozzářené oči stovek přítomných dětí a mohutný závěrečný potlesk jejich spokojených
rodičů i ostatních návštěvníků
večera. Poděkování od celého
vedení obvodu tak patří manželům
Vinickým za darování jedle, pracovníkům úřadu našeho obvodu
a všem účinkujícím, kteří se na přípravě a průběhu „Čertího rojení“
spojeného s rozsvícením vánočního stromu podíleli.

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

Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta
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Představujeme dětská hřiště – č. 12, Smrková ulice
49.7513328N, 13.4180522E
V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů
představujeme jedno hřiště z našeho obvodu. V pořadí již
dvanácté hřiště je umístěno v klidné lokalitě vnitrobloku
Smrkové ulice mezi panelovými domy s číslem orientačním
22 až 26.
Naleznete zde pískoviště, pružinové houpadlo, basketbalový
koš a zcela novou herní sestavu se skluzem pro malé děti,
která nahradila technicky již nevyhovující herní prvek. Tato
nová herní sestavička s názvem Jupiter byla instalována
poslední listopadový týden a jednalo se tak pro letošní rok
o poslední investiční akci v rámci veřejně přístupných dětských hřišť. Již nyní ovšem plánujeme další realizace a úpravy
pro rok 2018, které přispějí ke zlepšení a zatraktivnění dětských hřišť na našem obvodě.
Lukáš Vojta, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Vernisáž 14. ZŠ Plzeň
Dne 15. listopadu 2017 se ve velké
zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4
konala vernisáž výtvarných prací

žáků ze 14. ZŠ Plzeň. V úvodu této
vernisáže všechny přivítali starosta
MO Plzeň 4 Michal Chalupný spolu

s místostarostou Zdeňkem Mádrem.
Výstava obrázků v zasedací místnosti Městského obvodu Plzeň 4 potrvá

až do 31. prosince 2017. Všichni jste
srdečně zváni!
redakce

Obchodní dům Centrum Doubravka slavil 45. let od svého otevření
Slavnostním odpolednem v OD
Centrum-Doubravka provázela
herečka, choreografka, šéfka divadla Pluto paní Jiřina Kikinčuková.
Za MO Plzeň 4 přišel popřát OD

Centrum starosta Michal Chalupný.
Objekt obchodního domu DRUŽSTEVNÍ CENTRUM byl dokončen
v roce 1972 jako sdružená investice
pěti družstev. V průběhu dalších let

odkoupilo Západočeské konzumní
družstvo Plzeň od jednotlivých
výrobních družstev své podíly a stalo se 100% vlastníkem objektu.
Toto obchodní centrum prošlo

v průběhu let několika etapami
rekonstrukcí.
Poslední, nejnáročnější modernizace proběhla v letech 2011 až
2013.
redakce
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Revitalizace předprostoru 22. ZŠ Plzeň-Doubravka

Na základě požadavku vedení městského obvodu Plzeň 4 vypracoval
Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně studii navazující na dnes již
zrevitalizované území Na Dlouhých – U Jitřenky, řešící veřejné pro-

stranství před 22. základní školou.
Jedná se o efektivnější uspořádání
vstupního předprostoru školy,
zastřešení, rozvržení zpevněných
a zelených ploch, doplnění mobiliáře včetně nového návrhu zastávky

MHD. Studie byla projednána
a odsouhlasena v poradních orgánech samosprávy městského obvodu Plzeň 4. Projektová příprava
stavby (dokumentace pro územní
rozhodnutí a stavební povolení) je

zařazena do plánu investic již v příštím roce.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí odboru
stavebně správního a investic
ÚMO Plzeň 4

Nabízíme komplexní
služby v oboru správy
bytových domů a nebytových prostor, rozúčtování tepla, správu
měřidel a úklidové služby.
Kontaktujte nás: sprava@plzenskeslužby.cz,
mobil: 734 435 913, více
informací na
www.plzenskesluzby.cz

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Děti z 54. MŠ, Staniční ulice navštívily hasiče z HZS Košutka

Děti z Fialové třídy 54. MŠ na Doubravce se celý rok věnují tématu Integrovaný záchranný systém a tak

jejich první exkurze vedla k hasičům
na HZS Košutka. Pro děti to byl
opravdu nevšední zážitek. Mohly si

prohlédnout zázemí hasičů od ložnic, kde musí hasiči pobývat v době,
kdy mají pohotovost. Také posilovna
a tělocvična s horolezeckou stěnou
a opičí dráhou se těšila zájmu dětí.
Podle průvodce hasiče Vojty právě
zde probíhají i hasičské zkoušky,
neboť košutečtí hasiči mají svojí skupinu hasičů-lezců. Další prostory,
které jsme navštívili byla hlavní věž,
odkud se řídí celá stanice. Na otázku
zda si děti chtějí vyzkoušet pravou
hasičskou prolézačku jsme slyšeli
jasnou odpověď: ANO!!! Prolezly
tedy klecové bludiště, které slouží
jako nácvik v zakouřených prostorách, kde hasiči prakticky potmě hledají průchod v kompletní výstroji.
Vyzkoušet se musel i žebříkový trenažér. Poté se už ale chystala prohlídka toho nejzajímavějšího –

zásahových vozidel. Děti si prohlédly vybavení hasičských aut a dozvěděly se, co se k čemu používá. Sedět
ve velkém hasičském autě si vyzkoušely všechny děti. Hasiči si pro nás
připravili i simulaci poplachu, kdy
během okamžiku za zvuku sirény
jeden z hasičů sjel po tyči do garáží
a co nejrychleji se převlékl do výstroje a byl připraven nastoupit do auta
a vyrazit třeba k požáru. Velké nadšení vyvolala možnost vyzkoušet si
hasičskou přilbu a poměrně těžký
hasičský oblek. Dětem se exkurze
opravdu líbila a možná za pár let, až
si někdo z nich bude vybírat povolání, vzpomene si na tento zážitek
a bude se chtít stát třeba profesionálním hasičem. A za hasiči se chystají i další třídy 54. mateřské školy.
Zuzana Setunská, tř. učitelka

Rekonstrukce inženýrských sítí u 14. ZŠ, Zábělská ulice v Plzni
Stavební práce u 14. základní školy
započaly již v druhé polovině října.
V prostoru před školou probíhá
rekonstrukce vodovodu a kanaliza-

ce, která se pomalu blíží ke svému
konci, jenž je stanoven na 4. prosincový týden. Realizační práce probíhají s ohledem na provoz školy

a zároveň za její podpory. Škola s firmou si navzájem vycházejí vstříc.
Dohlíží na žáky a upozorňují na možná nebezpečí, která mohou nastat
při průchodu stavbou. Díky spolupráci všech zúčastněných a dobrého
počasí nedochází ke zpoždění prací
a bude-li tomu tak i nadále, bude
dodržen termín kolaudace.
Po skončení rekonstrukce sítí a za
příznivého počasí budou v dalších
měsících započaty stavební práce
na „Rekonstrukci vnitrobloku Zábělská“, kdy budou vyhotoveny nové
povrchy a osazen nový mobiliář
podle projektu. Z tohoto důvodu
budou poškozené plochy provizorně zpevněny, aby školáci měli zajištěný bezpečný přístup do školy

včetně IZS. S ohledem k rozsahu prací bylo nutné naplánovat realizaci
na dobu vegetačního klidu, která je
určena na novou výsadbu, jenž je
v projektu navržena.
Ing. Kateřina Malinová,
Odbor stavebně správní a investic
ÚMO Plzeň 4

Výherce fotosoutěže
Výhercem fotosoutěže
za měsíc říjen 2017
se stal pan Jaroslav Kovanda,
který správně poznal lampu
v Habrmanově parku.

Zleva: místostarosta MO Plzeň 4 Zdeněk Mádr, výherce pan Jaroslav Kovanda,
místostarosta MO Plzeň 4 David Zrostlík, starosta MO Plzeň 4 Michal Chalupný.
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Bilance gymnastek SLAVIA SK RAPID – doubraveckého klubu
se koncem prázdnin účastnily soustředění v Hradci Králové, pod vedením ruských trenérek.
Teď už mají naše gymnastky za
sebou první závody podzimní sezony a to v německém Hofu a Obertraublingu, odkud si přivezly
stříbro – Nikola Haišmanová,
bronz Sára Benetková a bramborovou – 4. místo Linda Havlicová.
Cvičení ve dvojicích čeká vrchol
podzimní sezony – oblastní přebor
a MČR.
Ukončením podzimní sezony bude
přehlídka krásného pohybu na
Večeru moderní gymnastiky.
Eliška Horová, trenérka

Jarní sezona vyvrcholila v červnu
pořádáním Plzeňského poháru
a Memoriálu J. Krocové. V konkurenci německých, polských a českých gymnastek, zlato získaly
Gréta Havlicová v nadějích mladších a Eliška Králová v dorostenkách. V soutěži družstev se naše
děvčata umístila na druhém místě
za polskými závodnicemi.
Ani přes letní prázdniny oddíl nezahálel. Závodnice se zúčastnily
týdenního soustředění, kde se
zaměřily především na tvoření
a pilování nových sestav. Ovšem čas
se našel i na společné hry. Gréta
a Linda Havlicovy a Amélie Burešová

Nejlepší klub v republice Beach Service
hledá nové zájemce o plážový volejbal

Beach Service zahajuje v Plzni
nábor dětí i dospělých do tréninkových skupin plážového volejbalu. První trénink si můžete
vyzkoušet zdarma a bez závazků.
Přijďte sami nebo s kamarády. Na
věku ani předchozích zkušenostech nezáleží!

do 22 let a dříve také reprezentoval
Českou republiku na evropských
i světových soutěžích.
Beach volejbal je komplexní sport,
díky kterému bude vaše tělo zdravé
a ve formě. Nepotřebujete téměř

žádné vybavení a začít můžete kdykoliv. V Beach Service se tomuto
nádhernému sportu můžete věnovat po celý rok. A to jak v rámci
tréninků, tak prostřednictvím pronájmu kurtů či účasti na turnajích.
Tréninky probíhají na Letné
v pondělí, úterý a ve čtvrtek od
15–19 hodin. Díky vysokému zájmu
se tréninkové dny pravděpodobně
rozšíří o páteční odpoledne, kdy
také probíhá pravidelná volná hra
pro členy i veřejnost. V případě, že
byste si chtěli vyzkoušet trénink
u nás, neváhejte se obrátit na Miloše
Takáče, který vám doporučí tréninkovou skupinu podle vašich předchozích zkušeností.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Kontakt:
Hlavní trenér a manažer: Miloš Takáč
Tel.: +420 605 473 552

E-mail: info@beachservice.cz
Web: www.beachservice.cz
O Beach Service:
Beach Service má na starosti veškerý
servis v areálech pro beach volejbal
(a další plážové sporty). Provozuje
areály v Praze, Benešově u Prahy,
Pardubicích a v neposlední řadě
v Plzni. Beach Service, který se stal
pro rok 2017 nejlepším klubem
v republice, organizuje tréninky
pro děti i dospělé, pořádá turnaje
a kempy, spolupracuje se školami,
pronajímá celoročně kurty a zprostředkovává beachvolejbalové
zpravodajství. Beach Service spolupracuje s českými reprezentanty –
Martinem Piherou (mistr České republiky 2017), Magdalenou Dostálovou, Karolínou Řeháčkovou,
Robertem Kufou, Janem Dumkem
a Václavem Berčíkem.

Pro všechny fanoušky plážového
volejbalu z Plzně a okolí máme skvělou zprávu. S novým školním rokem
otevíráme další tréninkové skupiny!
Přijďte si vyzkoušet tréninky s hlavním trenérem Beach Service Milošem Takáčem, díky kterému se naše
mládež pravidelně účastní evropských i světových šampionátů.
Trénovat můžete i s Klárou Pecháčkovou, jejíž zásluhou se nedávno
stal Beach Service mistrem České
republiky klubů. Těšit se můžete i na
Jakuba Válu, který si letos vybojoval
titul vicemistra republiky v kategorii

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Projekt Pohyb 1P rozhýbal doubravecké předškoláky

Zábavné dopoledne plné pohybu
a dobré nálady. Tak by se dal ve
stručnosti charakterizovat projekt
Nadace sportující mládeže s názvem Pohyb 1P. Ten se u dětí snaží
probudit zájem o pohybové aktivity,
ale také zjistit, jak na tom jsou dnešní
děti předškolního věku v úrovni
pohybových dovedností.
I díky podpoře městského obvodu
mohl tým Pohyb 1P v čele s mezi dětmi tolik oblíbeným maskotem

v podobě žabáka letos navštívit hned
pět mateřských škol na Doubravce.
Konkrétně 64. MŠ v ulici Pod Chlumem, 50. MŠ v ulici Družby, 54. MŠ ve
Staniční ulici, 6. MŠ v Republikánské
ul. a 57. MŠ v ulici Nad Dalmatinkou.
Projekt se zaměřuje na předškoláky,
protože s přestupem na základní
školu se výrazně mění denní režim
dětí. Ty najednou podstatnou část
dne prosedí a nezbytné pohybové
aktivity se výrazně sníží.

Děti si v průběhu dopoledne formou
jednoduchých a zábavných her pod
odborným dohledem vyzkoušejí jednotlivá cvičení. Po jejich vyhodnocení rodiče ještě tentýž den získávají
výsledky obsahující mnoho užitečných informací včetně přehledu
o pohybových dovednostech svých
dětí. Nechybí ani doporučení týkající
se zdravého stravování, nabídka pravidelných sportovních aktivit v místě
bydliště a další podklady.
Na závěr akce děti čekají setkání
a besedy s vynikajícími současnými
sportovci ilegendami českého sportu
včetně olympijských medailistů. Děti
si mohou prohlédnout medaile,
poháry i další cenné sportovní artefakty asportovci se je svým příkladem
snaží motivovat kzájmu opohyb. Děti
navštívili např. hokejista Vladimír Bednář, házenkář Vladimír Haber, sportovní střelec Jan Kůrka, triatlonista
Přemysl Švarc nebo Jana Havrdová,
mistryně světa ve fitness step.
Projekt realizuje Nadace sportující
mládeže, jejímž zakladatelem je

město Plzeň, již od roku 2008.
V letošním roce se do něj zapojilo
více než 40 mateřských škol a svým
rozsahem, jakým v Plzni resp.
Plzeňském kraji probíhá, nemá
v České republice obdoby. Na projektu se podílejí také odborní pracovníci a studenti ze Západočeské
univerzity v Plzni a podporuje jej
Nadace RSJ.
Na Pohyb 1P navazují Sportovní hry
mateřských škol. Pro rok 2018 chystá
město Plzeň již třetí ročník této akce,
která dětem umožňuje poznat
atmosféru sportovních soutěží se
vším, co k tomu patří.
Vlastimil Libeš
Foto: Nadace sportující mládeže

Jan Louda: Dostat se až ke stropu

K badmintonu mě přivedl můj tatínek, sám celoživotní vášnivý badmintonista, když mi bylo pět let.
Přihlásil mě do oddílu TJ Bílá Hora
Plzeň, kde trénoval i můj starší bratr
Jiří, který mi byl velkým vzorem
a stále mě doprovází na mé badmintonové cestě a pomáhá mi.
V hale s ultravysokým stropem na
Bílé Hoře začala moje první etapa
badmintonového života. Když jsem
kdesi vysoko nad sebou viděl ten
strop, říkal jsem si, že až to budu
umět a budu mít strašně velkou sílu,
tak dokáži zahrát úder až do toho
stropu. Dvakrát týdně jsem chodil
na trénink ke své první trenérce Květě Duškové, která mi spolu s tatínkem dala veškeré badmintonové
a pohybové základy.
Pamatuji si své první turnaje ještě
v kategorii do jedenácti let, na kterých se mi velmi dařilo. Byl jsem
taková dětská hvězdička, s rozzáře-

nýma očima jsem běhal po kurtu
a radostně vykřikl po každém vítězném úderu. Pořád jsem chtěl být na
kurtu, pořád jsem se chtěl zlepšovat
a trénoval až čtyřikrát týdně. A měl
jsem pocit, že mě bolí nohy a už je
to hodně. Dnes trénuji někdy i trojnásobek. A nohy někdy strašně bolí.
Začal jsem hrát české turnaje Grand
Prix, mnohdy i o dvě věkově kategorie výše. Moji o pár let starší a dvě
hlavy vyšší soupeři ze mě museli mít
radost, na takového běhajícího a křičícího prcka čekali. Zejména když
se mi povedlo je porazit.
A to se mi dařilo docela často.
Vyhrál jsem spoustu titulů mistra
republiky a najednou mi i ta hala
s ultravysokým stropem byla malá.
Ve čtrnácti letech jsem přestoupil
z Bílé Hory do USK Plzeň, kde jsem
začal trénovat s lepšími hráči, než
jsem byl já, což pro mě bylo velmi
přínosné. Přestup jsem udělal ještě
v jednom směru. Místo českých turnajů jsem začal objíždět mezinárodní turnaje. Byl to velký nezvyk, hra
byla zcela odlišná, než v Česku.
Rychlá, technická, přesná. A takových hvězdiček tam bylo desítky,
musel jsem tvrdě makat, abych
vyhrál aspoň nějaký zápas.
Po prvním roce na USK jsem se

dostal do evropské juniorské stovky.
Poté se mě trenérsky ujal Josef Rubáš
a začala další etapa. Začal jsem mnohem víc trénovat, chodit do posilovny, běhat na dráze a pravidelně
navštěvovat fyzioterapeutku. Začali
jsme pracovat daleko víc na rychlosti, výbušnosti, technice úderů i pohybu, na kvalitě každého tréninku.
Svůj strop jsem posouval každý
měsíc.
Mezinárodní turnaje jsem začal jezdit vyhrávat a nakonec jsem se probojoval až do první světové desítky.
Letos už jsem byl nejlepším juniorem v Evropě, celkově na 6. místě.
To už byl pořádný úspěch! Zamrzelo
mě, když jsem skončil těsně pod
stupni vítězů na mistrovství Evropy,
ale to mě naopak motivovalo do další práce. Svou kariéru bych měl
naplno rozvinout až mezi dospělými. Stále mám velké rezervy v počtu
i intenzitě tréninků.
Již po prvním roce hraní turnajů světového okruhu jsem se dostal do
světové dvoustovky, což je pro mě
skvělý výsledek a motivace, abych
byl v příštím roce ještě lepší.
Když se ohlédnu po těch třech
letech společné práce, vážím si
vedení skvělého trenéra Josefa
Rubáše, se kterým jsme letos začali

pravidelně dvoufázově trénovat. Se
školou je to velmi náročné skloubit,
ale jiná cesta na vrchol nevede,
a proto jsem tomu připraven obětovat maximum.
Talent mě dostal před dveře velkého
světového badmintonu. Jen tvrdá
práce ty dveře otevře. Klepu na ně.
Jsem připraven, budu tvrdě dřít.
Před sebou mám postupné cíle.
Dostat se do první světové stovky.
Být česká jednička. A když mám na
konci těch nejtěžších tréninků
doslova černo před očima, snažím
se na konci toho tunelu vidět světlo
v podobě pěti olympijských kruhů.
A především ten strop! Jednou bych
se rád dostal až ke stropu. A nemyslím tím tu halu na Bílé Hoře, ale strop
svých možností. Vydat ze sebe maximum!
Děkujeme za podporu nejlepších
hráčů v Plzni a za pomoc při financování výjezdů na turnaje.
Jan Louda je „plzeňák“ a navíc
„doubravečák a pokud se jednou
dostane na olympiádu ( a tomu pevně věříme), tak to bude i zásluha
městského obvodu Plzeň 4.
Tomáš Knopp,
předseda Západočeského badmintonového svazu
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Informace pro majitele a držitele psů
Roční sazba místního poplatku
ze psů
Povinnost platit místní poplatek
ze psů vyplývá ze zákona ČNR
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a podle obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Plzně č. 22/2004, o místním
poplatku ze psů, ve znění dalších
platných vyhlášek statutárního
města Plzně. Roční sazba místního
poplatku ze psů činí:
a) pro držitele psa, který má trvalý
pobyt nebo sídlo v rodinném
domě
– za jednoho psa: 500 Kč
– za druhého a každého dalšího
psa: 1500 Kč
b)pro držitele, který je poživatelem
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, eventuálně sirotčího
důchodu, a to i v případě dvou
či více uvedených důchodů,
pokud tento důchod či důchody tvoří jediný zdroj příjmů
držitele (držitel musí doložit
doklad vydaný příslušným
správním orgánem potvrzující,
že držitel psa je poživatelem
určitého důchodu a předloží
čestné prohlášení, že uvedený
důchod či důchody jsou jeho
jediným zdrojem příjmů)

– za jednoho psa: 200 Kč
– za druhého a každého dalšího
psa: 300 Kč
c) pro ostatní držitele
– za jednoho psa: 900 Kč
– za druhého a každého dalšího
psa: 1500 Kč
Osvobození a úlevy od poplatku
se nachází v čl. 5 odst. 1 výše jmenované obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku ze psů.
Dovolujeme si připomenout
základní povinnosti držitelů
psů:
1) Poplatky za psa
Splatnost místního poplatku ze
psů je k 30. 6. a 30. 11. daného roku:
a) nečiní-li poplatek více než
500 Kč ročně, nejpozději do
30. června každého roku
b) činí-li poplatek více než 500 Kč
ročně, ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 30. června
a 30. listopadu každého roku,
pokud nebude poplatek uhrazen jednorázově do 30. června
každého roku
1. Držitelé psů jsou povinni zaplatit poplatek ze psů bez vyměření na účet, do pokladny správce
poplatku nebo prostřednictvím

zaslané složenky od správce
poplatku.
2. Nebude-li poplatek uhrazen řádně avčas v určené lhůtě aurčené
výši nebo část těchto poplatků
vyměří správce poplatku nedoplatek platebním výměrem
a může zvýšit nezaplacený
poplatek až na trojnásobek.
Pokud poplatník nereaguje
a dlužnou částku neuhradí, je
nedoplatek vymáhán podle
zákona 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů.
3. Poplatník je povinen písemně
nebo ústně oznámit do 15 dnů
každou skutečnost, která má
vliv na výši poplatku.
4. Poplatek ze psů platí držitel psa.
Poplatek se platí v místě trvalého pobytu držitele psa.
Nově od 1. 1. 2018
5. V případě, že poplatník nesplní
povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku ve lhůtě stanovené
obecně závaznou vyhláškou
nebo ve lhůtě podle odstavce
3, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti
nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

6. Změnou v ustanovení § 11 bod
4) vyplývá, že správce poplatku
může kromě pořádkové pokuty
též nově udělit i pokutu za
nesplnění povinností nepeněžité
povahy. Tuto pokutu lze udělit
v případě, že poplatník (plátce)
nesplní registrační, ohlašovací
nebo jinou oznamovací povinnost, příp. nesplní záznamní nebo
jinou evidenční povinnost stanovenou zákonem nebo správcem
daně. Tato pokuta je do výše
500 000 Kč, a to nejpozději do 3
let ode dne, ve kterém došlo
k porušení povinnosti.
2) Označení psa čipem
Držitel psa je povinen dodržovat
vyhlášku č. 19/2006 o některých
povinnostech chovatelů psů, ve
znění vyhlášek statutárního města
Plzně č. 12/2007, č. 6/2009
a č. 1/2013. Podle ní je, držitel psa
staršího šesti měsíců povinen
trvale označit čipem na náklady
města.
V případě dotazů, prosím, volejte:
finanční odbor ÚMO Plzeň 4, tel.
378 036 633.
Ing. Štěpánka Majerová,
vedoucí odboru finančního
ÚMO P4

ÚMO 4 zvyšuje komfort pro uživatele Plzeňské karty
Od února letošního roku je pro uživatele Plzeňské karty otevřeno dobíjecí místo v budově Úřadu
městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 1074/61. Na tomto dobíjecím
místě nyní došlo k rozšíření služeb
i otevírací doby.
Na přepážce lze využít
tyto služby:
? Podání žádosti o vydání nové
Plzeňské karty

? Podání žádosti o výměnu Plzeňské karty
? Dobíjení časového předplatného kupónu
? Dobíjení elektronické hotovosti
? Pořizování fotografií pro účely
Plzeňské karty
Všechny služby lze platit bankovní
kartou a NOVĚ i v hotovosti.
Na stejném místě, kde klient žádost

o Plzeňskou kartu podá, bude karta
i připravena k vyzvednutí.
Na této pobočce není možné vydávat Plzeňskou kartu expresně
(do 48 hodin) ani na počkání.

Všechna prodejní místa, na kterých
lze využít služby spojené s Plzeňskou kartou, lze najít na webové
adrese společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.: http://
www.pmdp.cz/prodejni-mista/

Otevírací doba pobočky:
Po
8.00–12.00, 13.00–17.00
Út
8.00–12.00, 13.00–14.00
St
8.00–12.00, 13.00–17.00
Čt
8.00–12.00, 13.00–14.00
Pá
8.00–12.00, 13.00–14.00

Změny ve vydávání vstupenek v oblasti kultury, sportu,
do Zoologické a botanické zahrady města Plzně
S platností od 4. října 2017 byl Usnesením Rady městského obvodu
Plzeň 4 upraven systém ve výdeji
vstupenek v oblasti kultury , sportu,
do Zoologické a botanické zahrady m. Plzně. V případě, že do 12.00

hod. posledního pracovního dne
před konáním sportovního utkání
či kulturní akce nebudou vydány
všechny vstupenky podle nastavených pravidel (tzn. na jednu kulturní
akci v měsíci maximálně 2 vstupen-

ky/1 osoba a jedno sportovní utkání
v měsíci maximálně 2 vstupenky/1
osoba, nebo maximálním počtu 2
vstupenek/1osoba v měsíci do Zoologické a botanické zahrady města
Plzně, budou v tento den vstupenky

darovány žadatelům (v maximálním
počtu 2 vstupenek na osobu), bez
ohledu na nastavená pravidla.
Veronika Nová,
oddělení kultury a propagace
ÚMO P4
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Žáci fotografovali Plzeň
Plzeň je město s více než 700 let
dlouhou historií, která se odráží
v nádherných stavbách v historickém centru. Za posledních pár let
se město proměnilo k nepoznání.
Jak se jezdilo ve staré Plzni? Jak
vypadala Plzeň v letech minulých?

Čím se naše město může chlubit?
Na tyto otázky se snažili najít odpovědi šesťáci 22. základní školy v Plzni
při povídání v hodinách občanské
výchovy a hlavně při svých výpravách po Plzni.
Po kladném ohlasu z minulého roku

jsme se rozhodli v této soutěži
pokračovat i v letošním roce. Naše
putování za poznáním začalo 20. 9.
2017. Žáci si vytvořili dvojice a každá
z nich si vylosovala starší fotografii
Plzně, která zachycuje místo ve městě tak, jak to zde vypadalo před
několika lety. Úkolem žáků bylo
dané místo nalézt a vyfotografovat
(nejlépe ze stejného úhlu). Fotografie měla být pořízena do 27. 10.
2017.
Musím pochválit všechny žáky, kteří
se do soutěže zapojili, a nebylo jich
málo. Celkem se soutěže zúčastnilo
49 žáků. Měli jsme opravdu z čeho
vybírat. A úkol vybrat 3 nejlepší fotografie byl opravdu těžký. Nakonec
jsme se rozhodli, že se o 2. a 3. místo
podělí dvě dvojice. Vybrali jsme
snímky, které místo zachycovaly ze
stejného úhlu nebo se tomu nejvíce
přiblížily.
Dne 20. 11. paní ředitelka Božena

Světlíková ocenila nejlepší práce.
V Plzni, tam je toho k vidění! Tak zase
někdy příště!
Eva Braná,
(vyučující 22. ZŠ Plzeň)

Poděkování
Chci tímto poděkovat městskému
obvodu v Doubravce, všem, kteří
připravují posezení na ÚMO, ale
i návštěvy u jubilantů v rodinách
s předáním květin a dárkových
balíčků. Velmi nás to potěšilo, že na
nás staré seniory není zapomenuto

od vás mladších ve veřejných funkcích.
Zejména patří poděkování paní
Veronice Nové, která zajišťuje pro
nás důchodce zlevněné vstupenky
na divadelní představení i sportovní
akce.

Rovněž si zaslouží poděkování Svazu důchodců paní Libuše Papežová
za akce, které připravuje s výborem
a to zájezdy, odpoledne s hudbou,
půjčování knih, soutěží, atd. Na tyto
společenské aktivity se senioři moc
těší a rádi se jich zúčastňují pravi-

delně v D klubu i v zasedací místnosti ÚMO 4.
Věřím, že moje poděkování je i od
všech seniorů!
L. Ruml, jubilant

z deseti škol Plzeňského kraje zapojila do pilotní fáze projektu Rozumíme penězům (dále „RP“), který
pod záštitou MŠMT připravila ve
spolupráci s GE Money Bank nezisková vzdělávací organizace AISIS.
Od listopadu 2008 je projekt realizován díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR. Tento projekt má děti

naučit, jak hospodaří rodina i firma,
jaké finanční problémy musí řešit
a ukázat jim, jak se s některými
životními situacemi vypořádat.
Pevně věříme, že naše firma Modré
srdce bude úspěšná!
Mgr. Kateřina Jonášová

5.B se vrhla do podnikání
Už od začátku října zkouší třída 5. B
na 28. základní škole podnikat. Na
vlastní kůži zažíváme, jak je opojné
a přitom složité stanovit si vlastní
podnikatelský záměr, dobře promyslet výrobní i prodejní strategii,
shodnout se na názvu firmy, logu
a formě reklamy. Chceme vydělat
co nejvíce peněz prodejem vlastnoručně vyráběných produktů

a občerstvení. Učíme se při tom
nejen rozumět penězům, podnikání a světu reklamy, ale také shodnout se s ostatními, řídit své
spolužáky nebo naopak nechat se
řídit, odpovědně rozhodovat o míře
zadlužení i o tom, do čeho se vyplatí
investovat, hledat nové cesty
a dotahovat věci do konce.
V roce 2009 se naše škola jako jedna

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

13

Prosinec 2017

Viktoria Plzeň má fanoušky v každém věku
rií. V hledišti potkáte jak malé děti,
tak i seniory. Všem děkujeme za
podporu v tomto roce a věříme, že
nás v příštím roce čeká společně
spousta radosti,“ říká tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík.

utkání 24 vstupenek za zvýhodněnou cenu. Tyto lístky jsou následně

vydávány zdarma seniorům, osobám s průkazkami TP, ZTP, ZTP/P
nebo těm, kteří pobírají peněžitou
pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Všichni však musejí
mít trvalé bydliště v MO Plzeň 4.
„Velmi nás těší, že můžeme dělat
radost fotbalem, a že máme
fanoušky všech věkových katego-

ním obvodu darovala našemu městskému obvodu cca 700 ks macešek
a bramboříků. O výsadbu těchto
květin na svých zahradách a zahrád-

kách se postaraly děti z našich
mateřských škol a Salesiánského
střediska mládeže v Lobzích.
Za tento dar srdečně děkujeme,

neboť splnil dva účely – posílil kladný
vztah dětí k přírodě azároveň zkrásnil
naše okolí.
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4 (ODS)

Plzeňská Viktoria má za sebou velmi úspěšnou
podzimní část sezony. První ligu vede s velkým
bodovým náskokem, postoupila ze základní skupiny Evropské ligy. Její domácí zápasy v Doosan
Areně mají vždy fantastickou atmosféru díky
skvělým divákům, mezi něž pravidelně patří
i obyvatelé MO Plzeň 4.
Městský obvod Plzeň 4 si od Viktorie Plzeň pořizuje na každé domácí

Mgr. Václav Hanzlík
PR manažer

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali doubravecké zahradnické společnosti WW Flora a. s., která na
základě předchozí dohody s vede-
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Plzeň má nový katalog sociálních služeb
Vážení spoluobčané,
pomoc apodpora lidem může mít různé formy. Jednou z nich jsou sociální

služby. Každý z nás se může jednou

dostat do situace, kterou nebude
schopen řešit vlastními silami. Pokud
se vy nebo vaši blízcí ocitnete v nepříznivé životní situaci, pomocnou ruku
vám dokáže nabídnout více než sto
poskytovatelů sociálních služeb, působících na území města Plzně a v nejbližším okolí.
Odbor sociálních služeb Magistrátu
města Plzně zpracoval již páté aktualizované vydání s názvem Katalog
nejen sociálních služeb. Publikace
je určena široké veřejnosti se záměrem
zvýšení informovanosti o sociálních
službách. Sami tak můžete zhodnotit,
jestli i u nás platí známé rčení, že kulturní vyspělost společnosti se pozná
podle toho, jak se daná společnost
chová ke svým seniorům, zdravotně
postiženým i lidem z okraje společnosti, jimž hrozí sociální vyloučení.

Katalog obsahuje přehled poskytovatelů sociálních služeb podle jednotlivých typů služeb – služby pro seniory,
zdravotně postižené, rodiny, děti
amladistvé, služby pro osoby v obtížných situacích, cizince i osoby ohrožené drogovou závislostí. Jsou zde
rovněž uvedené údaje oslužbách společných pro více oblastí akapitola Úřady a instituce, kde vám poradí.
Součástí katalogu jsou idůležité kontakty a telefonní čísla pro řešení
různých životních situací. Do elektronické podoby bude katalog zpracován v nejbližších měsících auveřejněn
na webovém portálu Sociální služby
města Plzně:
https://socialnisluzby.plzen.eu.
Zájemci si mohou publikaci vyzvednout v Plzni zdarma na řadě veřejně
dostupných míst, například ve vrátni-

cích magistrátu aúřadech městských
obvodů, na úřadu práce, městské policii, v městské a diecézní charitě, ve
fakultní nemocnici idalších institucích.
V případě, že potřebujete pomoc
sociální služby, můžete se obracet přímo na poskytovatele, který je uveden
v katalogu. S výběrem vhodné služby
nebo vhodného poskytovatele vám
také vždy ochotně poradí pracovnice
sociálního odboru Úřadu městského
obvodu Plzeň 4, Mohylová 55 nebo
Mohylová 61.
Vážení spoluobčané, pevně věříme,
že katalog bude přínosem a pomocníkem pro každého z vás a pomůže
při řešení složitých životních situací,
pokud by se před vámi vyskytly.
PaedDr. Jaroslava Hrabáčková,
vedoucí sociálního odboru
ÚMO Plzeň 4

Každoroční vánoční posezení Svazu důchodců z Plzně-Doubravky
Stalo se již tradicí, že začátkem
měsíce prosince doubravecká
organizace Svazu důchodců pořádá vánoční posezení. I letošní
posezení se konalo v D klubu, kde
se svaz sešel opět ve velkém počtu.
Za Městský obvod Plzeň 4 přišli

popřát k Vánocům a do nového
roku místostarostové Zdeněk Mádr
a David Zrostlík, za Krajský úřad
Plzeňského kraje přišel poblahopřát také hejtman plzeňského kraje Josef Bernard. O hudební
doprovod se postarala kapela Oty

Hellera. Aktivní členové svazu byli
obdarováni malým dárkem
v podobě čokoládových kornoutů,
předsedkyně Svazu důchodců
paní Papežová obdržela navíc také
květinu. Dopoledne se neslo ve
znamení příjemného povídání,

které můžete vidět i na fotografiích.
Veronika Nová,
oddělení kultury a propagace
ÚMO Plzeň 4

Výměna odpadkových košů
V průběhu měsíců listopadu a prosince proběhla na území našeho
obvodu výměna stávajících
odpadkových košů za koše nové.
Výměnu odpadkových košů, stejně
jako jejich vývoz, zajišťuje společnost Čistá Plzeň s. r. o. Nově umístěné nádoby jsou dvojího typu,
betonové a plastové. Betonové
jsou umísťovány zejména u zastávek MHD a v urbanisticky významných lokalitách. Výhodou nově
osazovaných plastových košů je
zejména skutečnost, že budou
pevně ukotveny pomocí železné
tyče do země a nebude proto hrozit jejich převrácení ani ve větru,
ani zvířaty. Odpadky z převráce-

jejich vzhledu na území celého
města.
V této souvislosti si dovolujeme
připomenout, že do odpadkových
košů patří veškerý drobný odpad
produkovaný při pohybu na veřejných prostranstvích, nikoliv odpad
donášený z domácností, což má za
následek jejich přeplňování. Děkujeme občanům, že tato pravidla
respektují a přispívají tak k zachování čistého životního prostředí
v našem městě.

ných košů už by tedy neměly znečišťovat okolí, jako tomu bylo dříve.

Celkový počet košů zůstává za chován a dojde ke sjednocení

Ing. Romana Drábová,
vedoucí odboru životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 4
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