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Úvodník starosty
Tak se nám letos ta
zima zabydlela, aby to
nebylo až tak roman-
tické, tak se k  tomu
ještě přidala chřipko-
vá epidemie. No
doufám, že vás moc
nepotrápila. To já
o sobě říct nemohu,
což řada z vás, co si se

mnou chtěla sjednat schůzku, určitě zazname-
nala. Ale to v dalších dnech, kdy jak doufám,
už chřipka odejde, napravíme. V lednu jsme
vynaložili poměrně hodně úsilí ohledně zahá-
jení rekonstrukce Dlouhé ulice. U té zcela reálně
hrozilo nebezpečí, že se buď nebude realizovat
letos vůbec, nebo se její realizace protáhne až
do podzimu roku 2018. Nebudu se rozepisovat
o kalvárii, kterou jsme absolvovali, když jsme
zjistili, že zadavatel stavby (odbor investic
magistrátu), původní délku stavby, „protáhl“
ve výběrového řízení na zhotovitele na 18 měsí-
ců… Nakonec díky pochopení a pomoci pri-
mátora Zrzaveckého a hlavně náměstka

primátora pana Šindeláře, bylo naše úsilí úspěš-
né a stavba by se měla realizovat, tak jak byla
projektantem navržena, teda za 12–13 měsíců.
Teď již jen zbývá, aby úspěšně proběhlo výbě-
rové řízení a v květnu by se mělo začít stavět.
Ale mám i další dobré zprávy, podle předběžné
finanční analýzy se nám opět podařilo v minu-
lém roce ušetřit a to nemalou částku kolem
15 milionů. Protože máme připraveno pro rea-
lizaci řadu investičních akcí, tak pro ně určitě
najdeme využití. V příštím čísle se o plánova-
ných investičních akcích rozepíšu podrobněji,
protože již budu mít k dispozice i informace
o reálných termínech jejich realizace. V tomto
čísle najdete informace o zahájení výstavby
zastřešeného pódia a rekonstrukce v Habrma-
nově parku, kde jak doufáme, v létě společně
přestřihneme pásku při slavnostním otevření.
A když jsme u těch společenských akcí, pro
letošní rok zachováme nejen všechny tradiční
akce jako  „Jarobraní“,  „Vítání prázdnin“,  „Doub-
ravecká promítačka“,  „Doubravecká vařečka“,
„Den seniorů“ nebo  „Čertí rojení“, ale mimo
druhého ročníku  „Dne s dobrovolnými hasiči“

přibyde i akce  „Zahájení sezony na Lobezských
loukách“ spojená s „Dnem dětí“. Velmi často
slýchám, že je těchto kulturně-společenských
událostí na Doubravce málo, tak se je neustále
snažíme rozšiřovat. Pro příští rok pak máme ve
stádiu příprav další kulturní akce, o kterých vás
samozřejmě v předstihu budeme informovat.
Změna zákona nám umožnila od letošního roku
aktivně vyhledávat naše spoluobčany, kteří
dovrší významná životní jubilea, takže už
nemusíme, tak jako doposud, čekat na to, zda
nám to sami oznámí. Tak jako dost často  „spí-
lám“ zákonodárcům za jejich  „nápady“, tady si
zaslouží pochvalu. Bylo často až nedůstojné,
jak jsme sami nemohli popřát jubilantovi, pro-
tože jsme nemohli vstoupit do databáze, aby-
chom zjistili jeho datum narození… Přeji vám
i s ohledem na výše zmíněnou chřipkovou epi-
demii hodně zdraví a těším se na setkání na
„Jarobraní“. A kdybyste to na plakátu přehlédli
– nezapomeňte přinést do soutěže Vaší veli-
konoční nádivku! 

Bc. Michal Chalupný, starosta MO Plzeň 4
(ČSSD)

Habrmanovo náměstí – altán a úprava parku – realizace
Investiční akce „Habrmanovo náměstí – altán a úprava
parku“, kterou projekčně připravil městský obvod Plzeň 4
v roce 2015, byla zahájena. Stavba zahrnuje výstavbu nového
parkového altánu, úpravu odvodnění původních komuni-
kací včetně nové kanalizační přípojky a nového veřejného
osvětlení. Altán bude sloužit k rekreaci a odpočinku obyvatel,
předpokládají se zde dětská představení, komorní hudební
produkce či svatební obřady. Staveniště bylo již předáno
na konci loňského roku. Stavební práce budou zahájeny,
jakmile poleví mrazy a klimatické podmínky budou příznivé.
Realizaci zajišťuje Magistrát města Plzně, odbor investic,
zhotovitelem je společnost Silba – Elstav s. r. o. Termín pro
dokončení díla je stanoven do konce července letošního
roku. Prosíme tímto občany o shovívavost při případném
zatížení předmětné lokality v průběhu stavby. 

Bc. Šárka Hrabáková, 

vedoucí odboru stavebně správního a investic ÚMO P4



Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá 2

Únor 2017

Zamyšlení místostarosty
Snad je to dáno letošní
dlouhou zimou, mož-
ná nedostatkem slu-
níčka či něčím jiným,
že se nás častěji snaží
ovládnout v  tomto
období špatná nálada.
Jsme možná citlivější
na všechno kolem
sebe, vždycky se moc

rádi podělíme o něco negativního: jak nás někdo
naštval, jak na nás byl kdo drzý, kdo nás nechápe.
Při tom úplně zapomeneme na to, že nám někdo
podržel dveře, jiný nás pustil před sebe ve frontě
nebo sednout v trolejbusu, nebo se na nás někdo
jiný prostě jen usmál… V daleko větší míře než
v létě v sobě vstřebáváme negativní informace
– z televize, internetu, ze sociálních sítí. Koho
zavřeli, koho zabili, kdo byl podveden, kdo se
rozvádí… Nemusíme takové zprávy nijak zvlášť
vyhledávat, jako tomu bylo dřív v rubrice „Černá
kronika“. Špatné zprávy zvyšují sledovanost
a prodejnost a proto jsou jich média plná
a naopak na sebe upoutávají palcovými titulky
z každé stránky. Málokoho zajímají rodiny, kde
se žije klidně a spokojeně, vychovávají se děti,
všichni se mají rádi a jsou spokojení.

Pak se ovšem musíme všeho toho negativního
nějak zbavit. Trápí nás to na duši, protože ta
nebyla stvořena k tomu, aby v ní byl skladován
kdovíjaký odpad. 
A co kdybychom se prostě přestali soustřeďo-
vat jen na to negativní kolem sebe? Co kdy-
bychom se začali soustřeďovat na věci,
drobnosti, ze kterých se budeme umět rado-
vat? Radovat se z toho, co máme. Z toho, co
dobrého se přihodilo. Přestat s hodnocením
všech okolo. Věnovat se vlastnímu životu a ne
seriálům o životech nějakých cizích lidí. Kdo
s kým, kdo koho, kdo koho kam. Drby o zná-
mých lidech nám nepřinesou v životě úspěch
v ničem. 
Žít cizím životem se zdá jaksi bezpečnější
a více zajímavé. Jenomže to nikam nevede.
Věřte, že smysluplnější je věnovat se sám sobě.
A vidět v lidech to dobré. Dokonce i když toho
dobrého je málo. Přesto to existuje.
Jak však na  to, abychom si užívali života? Jak
na to, abychom žili spokojeně podle svého?
Věřte, že stejně pozitivní přístup k životu záleží
v první řadě na nás samotných. Naučme se –
i když máme za sebou zběsilý den v práci,
pospícháme pro děti do školy/školky, nestihli
jsme všechno co jsme si naplánovali, nebo se

nám prostě něco nepovedlo – dívat se na sebe
a okolí pozitivně a radovat se z maličkostí… 
Naučme se místo soustředění se na to, co je
špatně se zhluboka nadechnout, na minutu se
zastavit a uvědomit si, že vám je na světě krásně,
protože...
Protože jste si třeba právě udělali vytouženou
ranní kávu, skončili jste v práci a těšíte se na
setkání s dětmi, s partnerem nebo s kýmkoliv,
koho rádi uvidíte, venku svítí sluníčko a vy na
tváři cítíte sice ostrý chladný větřík, ale paprsky
vás už trochu hřejí a připomínají jaro. A pak při-
jdete domů a o nohy se vám otřela kočka nebo
vás ke dveřím s nadšením přiběhl přivítat pes.
Změnit svůj pohled na svět znamená zpomalit
a naučit se žít v harmonii – se svými nejbližšími,
kamarády i kolegy v práci, ale hlavně se sebou
samými.
Zkuste to a rozdílu si povšimnete velmi brzy.
Na první pohled se nic nezmění – spousty prádla
vám doma nikdo nevyžehlí, práce ani povinností
neubyde, ale ve vás, ve způsobu vašeho myšlení,
bude situace o hodně lepší. 
A věřím, že blížící se jaro nám v tom našem sna-
žení také pomůže …

Ing. Zdeněk Mádr, 

místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Pozvánka
k

„Setkání okrskového strážníka s občany části Plzně-Bukovce“
ve čtvrtek 2. března 2017 v 19.00 hod.

restaurace U Soptíka, K Úvozu 21

„Setkání okrskového strážníka s občany části Plzně-Újezd“
v úterý 21. března 2017 v 17.00 hod.

v Hasičské zbrojnici, Staroveská 26/7

,,Setkání okrskového strážníka s občany 
části Plzeň-Červený Hrádek“

v úterý 21. března 2017 v 18.00 hod.
v Hasičské zbrojnici, Červenohrádecká 48/53

V rámci setkání Vám bude představen strážník 
působící ve vašem okrsku.

Akce se zúčastní: 
zástupce ÚMO Plzeň 4, místostarosta Mgr. David Zrostlík
Bc. Karel Hais, velitel obvodní služebny 
Městské policie Plzeň-Doubravka
okrskový strážník pro danou část

za podpory MO Plzeň 4   
Těšíme se na setkání s vámi!!!
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Dopravní stavby na území města Plzně
Vážení občané Doubravky,
jak jste nepochybně zazna-
menali, zažívá Plzeň
v posledním období sku-
tečný boom v  oblasti
dopravních staveb. Vzhle-
dem ke skutečnosti, že pro-
bíhající stavby mají zásadní
dopad do života obyvatel
města, dovolte mně, abych

vás průběžně informoval o stavu a průběhu pra-
cí.
Z větších staveb, které ovlivňují dopravu v Plzni,
je jistě nejdůležitější přestavba osobního vlako-
vého nádraží, včetně mostů Mikulášská. Jedná se

o akci Správy železniční a dopravní cesty, zhoto-
vitelem je firma Metrostav. Práce byly zahájeny
v lednu 2017 a přinesly mj. uzavírku silnice I/20,
tedy komunikačního propojení centra města
a Slovan, která bude trvat do září roku 2018.
Náhradní trasa je vedena přes přemostění vlako-
vého nádraží z ulice U Prazdroje a dále pokračuje
Lobezskou a Částkovou ulicí.
Mezi dalšími stavbami uvádím zejména rekon-
strukci Studentské ulice a rekonstrukci tramva-
jové trati v Gerské ulici, kde momentálně probíhá
zimní technologická přestávka, a kde budou prá-
ce znovu zahájeny v závislosti na příznivém poča-
sí. Rovněž běží první etapa rekonstrukce
Letkovské ulice, v současnosti za uzavírky ulice

K Hrádku. Uvedená uzavírka by měla skončit
v průběhu měsíce března.
Z připravovaných staveb, které budou zahajo-
vány v letošním roce je klíčovou stavbou rekon-
strukce mostu generála Pattona (zahájení
v dubnu) a výstavby třetího jízdního pruhu na
Karlovarské v úseku mezi Lékařskou fakultou
a Rondelem (zahájení v květnu).
Nás na Doubravce pak od jara čeká rekonstrukce
ulice Dlouhé v úseku Pietas – křižovatka s Revo-
luční a rovněž rozsáhlá rekonstrukce plynovodů
v Lobzích. Zejména o těchto dvou akcích vás
budeme nadále podrobněji informovat.

Ing. Václav Lacyk

(TOP 09)

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 23. 3. 2017.

Fotosoutěž
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Plzeň schválila vyklizení domů kvůli stavbě východního okruhu
Vyklizení dvou domů kvůli chysta-
nému dopravnímu koridoru schvá-
lili plzeňští radní. Nájemníkům
těchto městských bytů zajistí
náhradní byty. Jde o objekty, které
je nutné uvolnit kvůli stavbě takzva-
ného východního okruhu, tedy prů-
tahu silnice první třídy I/20, státní
stavby za téměř 500 milionů Kč,
z čehož zhruba třetinu uhradí kraj-
ské město a asi 50 milionů korun
Plzeňský kraj. ČTK to řekli radní
David Šlouf (ODS) a náměstek pri-
mátora Petr Náhlík (KDU-ČSL).
Zhruba tříkilometrovou silnici při-
pravuje Ředitelství silnic a dálnic
(ŘSD). Povede podél železniční trati
od zastávky Bílá Hora, tedy od nové-
ho mostu na Jateční třídě, a vyústí
do křižovatky Studentská-Plaská.
Město už vykoupilo přes 60 procent
pozemků. „Teď se dostáváme do
lokality Jateční a do míst okolo Bole-
veckého rybníka, kde zatím nejsou

s výkupy problémy,“ řekla radní
Helena Matoušová (ODS).  „Větší část
pozemků už ŘSD městu zaplatilo,
aby radnice mohla vykupovat další
plochy,“ uvedl Náhlík.
Podle ředitele plzeňské ŘSD Zdeňka
Kuťáka má být letos vydáno staveb-
ní povolení. Dodavatel bude vybrán

na přelomu letošního a příštího
roku, kdy má dvouletá stavba začít.
Nultou etapou okruhu je oprava
Studentské ulice, která skončí příští
měsíc. Studentská je od loňska stát-
ní silnicí první třídy. Opravená i nová
silnice pomohou podle Náhlíka
odlehčit nejpřetíženější tah do cent-

ra města, tedy Karlovarskou třídu.
„Zajištění náhradního bydlení se
týká celkem 13 nájemců, jde o devět
bytů v domě Jateční 1 a o čtyři byty
v domě Jateční 3 - Doubravecká 8,“
uvedl Šlouf. Podobně byly kvůli stav-
bě dříve vyklizeny domy Duchcov-
ská 1, 3, 5, 7.  „Toto je poslední etapa.
Po její realizaci bude tato lokalita již
vyklizena a bez nájemníků,“ dodal
radní. Nájemníky město přestěhuje
do svých bytů v širším vnitřním cen-
tru Plzně.
Další etapy východního okruhu
povedou mezi teplárnou a seřazo-
vacím nádražím k Rokycanské třídě
a třetí ke koterovskému nádraží, kde
se napojí na přivaděč k dálnici D5.
Na obě zbylé části, které mají stát
několik miliard korun, jsou schvále-
né záměry projektu. Letos začne
geologický průzkum, stavět se má
v letech 2021 až 2023.

Zdroj: ČTK

Plánované rozšíření dětského hřiště 
ve vnitrobloku na Dlouhých 29 49.7527603N, 13.4230031E

Především na základě podnětů a návrhů občanů bylo rozhodnuto
o realizaci rozšíření dětského hřiště ve vnitrobloku Na Dlou-
hých 29. Zhruba 50 m od stávajících herních prvků, o kterých
jsme informovali v loňském říjnovém vydání Doubraveckých
listů,  bude po stavena nová sestava se skluzem a lezeckou stěnou,
vahadlová houpačka, řetězová skupinová houpačka „hnízdo“
a svahová skluzavka. Hřiště bude zároveň dovybaveno potřebným
mobiliářem. 
Realizace proběhne v závislosti na klimatických podmínkách co
nejdříve, nejpozději však do 21. 4. 2017.

Lukáš Vojta, odbor Životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4



Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá 5

Únor 2017

Pro uživatele Plzeňské karty vzniklo nové dobíjecí místo
V pondělí 20. 2. 2017 bylo spuštěno
nové dobíjecí místo pro uživatele
Plzeňské karty na městském obvodu
Plzeň 4, v budově Úřadu městského
úřadu Plzeň 4, Mohylová 1074/61
(kancelář č. 13 – kancelář evidence
obyvatel, ověřování podpisů a listin,
Czech POINT). 
Jedná se již o druhý Úřad městského
obvodu, na kterém bude možné
využít služby spojené s Plzeňskou kar-
tou (v loňském roce vzniklo dobíjecí
místo na Městském obvodu 2 - Slo-
vany).

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

Všechny služby lze platit pouze bankovní kartou.
Na stejném místě, kde klient žádost podá, bude karta připravena i
k vyzvednutí.
Na této pobočce není možné vydávat Plzeňskou kartu expresně (do 48
hodin) ani na počkání a není zde možnost pořízení fotografie na místě.

Všechna prodejní místa, na kterých lze využít služby spojené s Plzeňskou
kartou naleznete na http://www.pmdp.cz/prodejni-mista/.

Otevírací doba pobočky
Po 8.00–12.00, 13.00–17.00
Út zavřeno
St 8.00–12.00, 13.00–17.00
Čt–Ne, svátky zavřeno

Výroční členská schůze Svazu důchodců Plzeň 4
Dne 16. 2. 2017 se konala v D klubu
výroční členská schůze Svazu
důchodců Plzeň 4. Sešlo se 100 čle-
nů, zhodnotila se práce za uplynulý
rok a navrhl se plán práce na tento
rok. Důchodci mezi sebou rádi při-
vítali i zástupce Městského obvodu
Plzeň 4 starostu Michala Chalupné-
ho a místostarostu Davida Zrostlíka. 
Rádi mezi sebou přivítáme i nové
členy.

Miloslava Yaghobová,

místopředsedkyně Svazu důchodců
Plzeň-Doubravka

Výherce soutěže
Výherkyní 6. fotosoutěže 
se stala 
paní Michaela Poradová,
ta správně poznala, 
že na fotografii 
byly geometrické prvky 
v Habrmanově parku.
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Pomoc občanům bez přístřeší

Na území městského obvodu
Plzeň 4 se nalézají 2 lokality,
kde se lidé bez domova dlou-
hodobě zdržují a nocují pod
stany. Jedná se o pozemek na
Lopatárně a lesík za střelnicí
v Lobzích. 
Každý člověk, stejně i každá osoba
bez přístřeší, má možnost vyhledat
v případě potřeby pomoc v řešení
svých osobních problémů. Většina
lidí bez domova však nechce měnit
svůj styl života a odmítá nabízenou
pomoc. 
Sociální pracovnice Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 4 spolu
s místostarostou Mgr. Zrostlíkem
a ve spolupráci s Městskou policií
Plzeň přesto opakovaně objíždí
nejen uvedené lokality, ale i další
místa, kde se bezdomovci zdržují
a nabízejí jim jednotlivé sociální
služby podle jejich aktuální potře-
by a individuálního stavu. U osob
žijících  „na ulici“ dlouhodobě jde
zejména o to, aby jim byla vrácena
naděje, že lze jejich situaci řešit. Až
když se daný člověk rozhodne
a přijme za své, že má jeho situace
východisko, přichází na řadu další
poskytované sociální služby, např.
noclehárny, léčba, psychologické
poradenství, vyřizování sociálních
dávek, obstarávání platných osob-
ních dokladů apod.

Cílem těchto akcí je tudíž nabízení
sociální pomoci a poradenství
vedoucí k  tomu, aby tito lidé
nemuseli žít bez střechy nad hla-
vou nebo pod stanem a nejen pro-
to, že během velkých mrazů může

hrozit i nebezpečí umrznutí. Péčí
sociálních pracovnic Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 4 jak letos, tak
již v  uplynulých letech, byla
poskytnuta pomoc těm, kteří o ni
stáli. Lidé bez přístřeší pak sami

navštívili sociální odbor obvodní-
ho úřadu Plzeň 4 a navázali spolu-
práci vedoucí k  řešení jejich
neuspokojivé sociální situace. 

Libuše Šteifová, DiS.,

sociální pracovnice ÚMO Plzeň 4
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3. místo FLL2016
Žáci 28. základní školy se umístili
ve velké konkurenci domů dětí
a mládeže, středních škol a gym-
názií na 3. místě v republikovém
kole celosvětové roboticky zamě-
řené soutěže, které se konalo
v sobotu 3. 12. v Karlínském Spek-
tru Praha. Náš tým tvořilo celkem
13 žáků 2. stupně. Za skvělou
reprezentaci děkujeme Davidu
Krásnému (9. B), Františku Proko-
povi (9. A), Patriku Vácalovi (9. B),
Tomáši Kopalovi (9. A), Tereze
Žatkovičové (9. B), Karolíně Kouto-
vé (9. B), Sandře Marešové (9. A),
Oliveru Kůsovi (7. A), Janu Peškovi
(7. A), Vilému Hrnčířovi (6. C), Petru
Bočanovi (6. C), Davidu Sedláčkovi
(6. C) a Josefu Karlíkovi (6. C).
FIRST LEGO League je roboticky
a přírodovědně zaměřená celosvě-
tová soutěž pro děti od 10 do 16
let. Vznikla v roce 1998 v USA
s cílem vytvořit roboticky zaměře-
nou soutěž přitažlivou pro teena-
gery. Hlavním cílem soutěže FIRST
LEGO League je zpřístupnit
a zatraktivnit dětem svět vědy
a techniky, umožnit jim prožít
radost z poznání a řešení problé-
mů, z programování. Celkovým
vítězem, šampionem FIRST LEGO
League, se stává tým s nejvyšším
součtem bodů ze čtyř disciplín.

Tématem FIRST LEGO League 2016
bylo „Zvířecí spojenci“. Soutěž jsme
zahájili skvělým výkonem v robot-
game, který nám zaručil postup do
osmifinále. Celkově jsme v této čás-
ti obsadili dělené 4 místo. Dobře
se nám také dařilo v designu robo-
ta, kde jsme získali také 4. místo.

V prezentaci výzkumného úkolu
jsme se zabývali ochranou včel
samotářek a skvělá prezentace
nám stačila na 3. místo v této kate-
gorii. Poslední částí byla týmová
spolupráce, kde jsme získali opět
třetí místo.
Po sečtení všech bodů ze všech částí

se náš tým „Plecháči“ umístil s poč-
tem 151 bodů na 3. místě celkového
pořadí. Lepší byly pouze DDM
z Hradce Králové a Prahy. Postup do
evropského finále, které se koná
v maďarském Debrecinu nám bohu-
žel o 21 bodů unikl.

Mgr. Stanislav Hefler

S hasiči na horách

Sbor dobrovolných hasičů v Újezdě
zorganizoval pro děti ve dnech 21.
a 22. ledna 2017 tradiční zimní sou-
středění. Již počtvrté jsme odjeli
v sobotu ráno do Hojsovy stráže
a ubytovali se v penzionu U sněhu-
láka. Jelo celkem patnáct dětí od

nejmenších až po dorostence a pat-
náct dospělých, mezi kterými bylo
i několik rodičů nejmenších dětí.
Část dospělých se starala o vaření
jídla a další o celodenní činnost dětí.
Na sjezdovkách jsme testovali své
dovednosti a fyzické možnosti.

Nejmenší děti dováděly na bobech,
větší sjížděly svahy na lyžích nebo
snowboardech. Několik dětí, které
ještě s lyžemi neměly zkušenosti, se
pod dohledem vedoucího a instruk-
tora naučilo základy. U penzionu
starší děti s dospělými postavily vel-

ké iglú a malé děti sněhuláka. Akce
se všem líbila. Za všechny zúčastně-
né bych chtěla poděkovat firmám
SMP CZ a. s. a Gamella s. r. o., které
nám zdarma zapůjčily vozidla na
dopravu dětí.

J. Brejchová
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Karneval v 50. MŠ

Celý týden se děti a paní učitelky společně při-
pravovaly na karneval. Zdobily třídy, povídaly si
o masopustu, vyráběly škrabošky, masky a klo-
boučky. Už je to tady! Karneval. Do školky místo

dětí přišli rytíři, princezny, víly, loupežníci opra-
váři, kočičky… Karnevalové veselí je slyšet ze
všech tříd. Hudba, tanec, soutěže a smích. Masky
se zajdou ukázat i p. kuchařkám, které dětem

udělaly sladký oběd – masopustní šišky. Byl to
krásný den. 

Blanka Rucká, 

50. MŠ

Projekt mezinárodní spolupráce v plzeňské 6. mateřské škole

Od začátku školního roku 2016/2017
začala 6. mateřská škola využívat
prostředí twinspace a možností
eTwinningu. Jedná se hlavně o spo-
lupráci se zahraniční školou, vzájem-
nou komunikaci dětí na dálku
(různými formami), poznávání vzdá-
lených míst (potažmo světa), mož-
nost vyměňovat si nápady a pokusit
se porozumět jinému jazyku.
Vznikl tak projekt „Překvapení zbalíč-
ků, aneb Poznáváme svět“, do jehož
realizace se zapojili nejstarší děti ze

6. mateřské školy v Plzni (z Kvítečko-
vé třídy) a žáci 2. třídy ZŠ a MŠ Mar-
tina Hamuljaka z Oravské Jasenice. 
Představa obou zúčastněných škol
o realizaci tohoto projektu byla
taková, že si během školního roku
v rámci několika aktivit vyměníme
(pošleme) balíčky s různými mate-
riály (plakáty, výrobky dětí, náměty
na práci, vyrobené dárky, prezenta-
ce, hry vyrobené dětmi, apod.), pro-
tože pro děti předškolního a nižšího
školního věku jsou výtvarné, pra-
covní a jakékoliv praktické a prožit-
kové činnosti základem jejich
každodenních aktivit. Učitelé potom
stejné materiály zpracují do elekt-
ronické podoby (powerpoint, obráz-
ky, videa, pexeso, apod.), se kterou
mohou obě zúčastněné školy pra-
covat dále na interaktivní tabuli

a také rodiče a veřejnost se může
aktivně zapojit.
V průběhu první části projektu jsme
vytvořili práce pro vzájemné před-
stavení se a seznámení. Vznikly tak
plakáty sportréty, fotografiemi, kres-
bami ivýtvarnými pracemi dětí, které
byly následně vystavené vpartnerské
škole a znamenaly možnost poznat
město, školu i kamarády. Součástí
bylo také pexeso zkreseb dětí (vznik-
lo vpapírové ivirtuální podobě). Děti
řešily také malé hádanky azjistily, jak
se liší jazyk obou zemí. Jednoduchou
formou jsme se naučili maličko čes-
ky – slovensky – anglicky. I při čtení
dopisů jsme si vysvětlili význam
některých (pro nás) cizích slov.
Vpředvánočním čase jsme chtěli troš-
ku naší atmosféry přenést za hranice
naší školy a také udělat vyrobeným

dárkem kamarádům radost. To se
povedlo na jedničku –vyměnili jsme
si vánoční přáníčka se zajímavými
nápady a děti si je mohly i dotvořit.
Nazpívali jsme pro kamarády naši
oblíbenou vánoční  písničku, aby si ji
mohli zazpívat snámi aposlali recept
toho, co obvykle pečeme. Neposlali
jsme cukroví, ale upekli jsme podle
receptu a pochutnali si  „společně na
dálku“. Už se těšíme, jaká překvapení
nás čekají vjarním pokračování ataké
v závěru školního roku, kdy celý pro-
jekt zakončíme zpracováním a dra-
matizací naší oblíbené pohádky.
Průběh projektu a možnost vyzkou-
šet si některé aktivity s námi jsou
dostupné pod odkazem vaktualitách
na webových stránkách školy:
www.ekoskolka.cz.

Martina Baníková, 6. MŠ Plzeň
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Kam po základní škole?
Dne 14. prosince 2016 jsme byli se třídou v informačním centru INFO KARIÉRA v Tylově ulici kvůli zjišťování, jež se nás přímo týkalo, a sice, které jsou
naše silné stránky a na jaký studijní či učební obor bychom se hodili. Byli jsme rozdělení do dvou skupin po osmi. Nejdříve jsme se seznámili s lektorem,
jmenoval se Honza. Druhá skupina měla lektorku Barboru. Nejprve jsme dostali před sebe karty ze hry „Dixit“ a měli jsme si vybrat dvě, které vystihují
to, s čím jsme sem přišli a s čím předpokládáme, že odejdeme. Následující aktivita byla nakreslit sebe sama doprostřed papíru a kolem nakreslit svoje
silné stránky. Následně nás hodnotili i ostatní spolužáci z naší skupiny. Po zbytek přednášky jsme konverzovali o školách a oborech, které bychom
případně mohli studovat. Z našeho pohledu byl program velmi zajímavý a přínosný. Takovéto akce by se mohly pořádat častěji.

K. Zachardová, V. Wanka, IX. A - 22. ZŠ

V Bukovci se opět zpívalo

Dne 17. 12. 2016  uspořádalo SDH Bukovec dru-
hý ročník  „Vánočního zpívání.“
V sobotu v podvečer se na bukovecké návsi
sešlo mnoho místních i přespolních obyvatel.

Stejně jako v loňském roce byly nachystány
zpěvníky a děti si odnesly lucerničky.  
V 17.00 hodin se návsí rozezněly nejen tradiční,
ale i méně známé koledy. V mrazivém počasí

všechny rozehřál připravený grog a svařené
víno.
Nejkrásnější však byla srdečná atmosféra.

Za SDH Bukovec, Sylva Slámová

Viktorka do škol!
Děti z 28. základní školy se opět
chopily šance spolupracovat
s plzeňským fotbalovým klubem
FC Viktoria Plzeň na zkrášlení Doo-
san Areny. 
Tento školní rok bylo jejich úkolem
navrhnout a vyrobit vlajku FC Vik-
toria Plzeň, která by visela na rodin-
né tribuně. Pokud budou jejich
vlajky vybrány, mohou vyhrát i jiné
zajímavé ceny. Vítězové si mohou
prohlédnout Doosan Arenu,
mohou získat podepsané dresy
a plakáty, nebo je navštíví vybraní
hráči osobně. Vlajky vyráběli žáci
sedmých tříd a práce jim šla krásně
od ruky.

Mgr. Kateřina Hamplová



S ohledem na velké mrazy, a pro
Plzeň nevšední nadílku sněhu,
jsme se v  rámci přírodovědné
výchovné činnosti ve školní druži-
ně rozhodli vyrobit krmítka pro
ptáky a usnadnit jim přežití zimy.

Tohoto úkolu se zhostili žáci nej-
mladšího oddělení – prvňáčci.
Z domova přinesli PET lahve, do
kterých vystříhali otvory, naplnili
směsí pro ptáky a při odpolední
vycházce je rozvěsili na stromy
v lokalitě u Ptačí lávky na Doub-
ravce. Krmivo chodí každý týden
pravidelně doplňovat jak semeny,
tak lojovými závěsy, které mají
vyrobené do zásoby.

Mgr. Jana Kovaříková, 

14. základní škola Plzeň

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)
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Výtvarné kurzy Plzeň pro rok 2017
Výtvarné kurzy
pod vedením profesionálních výtvar-
níků
1. Kurz studijní figurální kresby 
2. Kurz studijní malby v interiéru 
3. Kurz studijní kresby a malby

v plenéru 
4. Kurz přípravy k talentovým

zkouškám na střední a vysoké
školy 

5. Kurz oděvních výtvarných
technik 

6. Kurz tvorby šperku z různých
materiálů 

7. Kurz keramiky 
8. Kurz artrelaxace 
9. Kurz výtvarných technik vhod-

ný pro učitele

1. Kurz studijní figurální kresby
Studijní kresba podle modelu ve
skutečné velikosti, z různých pohle-
dů, světelný kontrast, kresba detailů,
budování prostoru, výtvarná zkrat-
ka

2. Kurz studijní malby v interiéru
Světelný a barevný kontrast, barev-
ná kompozice, míchání barev, výra-
zové vlastnosti různých malířských
technik

3. Kurz studijní kresby a malby
v plenéru

Uvědomování si stylizace prvků
v kompozici daného formátu, styli-
zace tvarová a barevná

4. Kurz přípravy k talentovým
zkouškám na střední a vysoké
škole

Individuální přístup – individuální
příprava ke studiu na různé typy
výtvarných škol podle požadavků
jednotlivých škol, vyhotovení
výtvarných prací k předložení
u talentové zkoušky

5. Kurz oděvních výtvarných
technik

Praktické využití na vlastní oděv –
tkaní, textilní aplikace, nášivka,
výšivka, batika, sítotisk, tisk

6. Kurz tvorby šperku z různých
materiálů

Tvorba šperků z kůže, textilu, korál-
ků, drátů, keramiky, dřeva, atd.

7. Kurz keramiky
Tvorba užitných předmětů

8. Kurz arterelaxace
Uvolnění s navozením představ
a fantazie o krásnu

9. Kurz výtvarných technik vhod-
ný pro učitele

Zaměřeno na vhodné výtvarné
techniky s využitím v MŠ a ZŠ zábav-
nou formou – ve výuce je možno
tímto způsobem zaujmout žáky
a originálním způsobem oživit před-
stavivost, fantazii a cit pro různé
materiály

DOBA KONÁNÍ: Červenec až srpen
2017 
výtvarné kurzy pro děti Plzeň 7 Rad-
čice od 4. 7.  do 9. 7. (první prázdninový
týden) od 10.00 hod. a od 11. 7. do
15. 7. (druhý prázdninový týden) od
10.00 hod.
výtvarný kurz oděvních technik pro
mládež Mohylová 91, Plzeň 4 Doub-
ravka od 4. 7. do 11. 7. (první prázd-
ninový týden) od 14.00 hod.
Kurzy jsou vhodné pro všechny věko-
vé kategorie – děti, studenty, rodiče
s dětmi, dospělé, seniory.
Individuální přístup – maximální
počet 5 osob v kurzu. 
Materiály podle typu zvoleného kur-
zu – domluva předem.

Galerie THAMBOS
Mohylová 91/1232, 
Plzeň 4 Doubravka 

Mgr. Marie Vechová 
e-mail: mvmodeling1@gmail.com

mobil: 603 990 593

Žáci 14. ZŠ ve školní družině vyrobili
a instalovali krmítka pro ptáky
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Dotační program mikrogranty pro rok 2017
Účel, na který mohou být peněžní
prostředky poskytnuty, formulář
žádosti o mikrogranty a další
informace naleznete na
internetových stránkách:
http://umo4.plzen.eu/urad-a-
samosprava/transparentni-urad/do
tace/.

Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace 27. 3. 2017–5. 4. 2017 do 17.00 hod.

Lhůta pro rozhodnutí o žádostech 17. 4. 2017–16. 6. 2017

Termín dosažení účelu poskytnuté dotace 31. 10. 2017

Termín pro podání vyúčtování 15. 11. 2017 do 17.00 hod.

Rozdělovaná částka z rozpočtu MO P4 150 000 Kč

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

Úprava vnitrobloku Revoluční – Dlouhá – projektová příprava 
je dokončena
Projektová příprava investiční akce „Úprava vnitrobloku Revoluční –

Dlouhá“ je hotova. Jedná se o úpravu stávajícího nevyhovujícího par-

koviště, chodníků a odpočinkových ploch mezi ulicemi Revoluční a Dlouhá

před bytovými domy Dlouhá 24 – 34. 

Součástí stavby jsou úpravy vegetace a nový mobiliář obsahující lavičky,

odpadkové koše a dětské herní prvky. Prověřovací studii vypracovala již

v roce 2012 Správa veřejného statku města Plzně.  

Městský obvod Plzeň 4 pak navázal dokumentací pro územní rozhodnutí,

dokumentací pro stavební povolení a pro provedení stavby. V současné

době je vydáno stavební povolení. 

Před zahájením výběrového řízení na zhotovitele stavby je třeba ještě

dořešit nutnou přeložku kabelu NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a. s.

a obnovu vodovodu a kanalizace v místě stavby, kterou projekčně i rea-

lizačně připravuje Magistrát města Plzně, odbor správy infrastruktury.

Bc. Šárka Hrabáková, 

vedoucí odboru stavebně správního 

a investic ÚMO P4
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