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14. základní škola uklízela Doubravku
Většina žáků z prvního stupně 14. základní školy Plzeň se již
podruhé zapojila do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Tato akce probíhá na území celé České
republiky a jejím cílem je uklidit odpadky a nepořádek, který
do ulic a přírody nepatří. Kolem sto osmdesáti dětí a jejich
vyučujících vzalo rukavice a pytle a vydalo se uklidit ulice,
hřiště a parky Doubravky. Bohužel se stále najde dost lidí,
kteří si svého životního prostředí neváží, a tak měly děti co
uklízet! Podařilo se jim nasbírat velké množství odpadu,
o jehož odvoz se postaral Úřad městského obvodu Plzeň 4.
Dětem i paním učitelkám patří obrovská pochvala za jejich
práci a nadšení, se kterým se do úklidu pustily. Snad byla
tato aktivita pro děti přínosem a krokem na cestě ke vztahu
k přírodě a životnímu prostředí.
Mgr. Tereza Pfeiferová

Úvodník starosty
Tak přes řadu katastrofických scénářů,
(kterým jsem částečně
podlehl i já a celý
první den provozu
jsem to tam jezdil každou hodinu kontrolovat) – máme ve
zkušebním provozu
Dlouhou ulici. Největší
veřejnou investici na majetku města Plzně, na
našem obvodě, možná za posledních 15 let.
A podle prvních dní provozu se zdá, že se záměr
projektantů o zlepšení dopravy, životního prostředí i parkování, více než povedl. Nechci to
zakřiknout, ale jestli vše bude nadále pokračovat jako doposud, zaslouží si pochvalu nejen
projektanti, ale i zhotovitel. Osobně jsem panu
řediteli Muzikovi z firmy Eurovia slíbil při zahájení stavby, že v případě, že odevzdají stavbu
v předstihu a v dobré kvalitě, že jej veřejně
pochválím. Tak tedy, to zde (a rád) činím. Sliby
se mají plnit (zvláště u politiků), nejen o Vánocích. Když jsme u těch slibů. V tomto a příštím
čísle najdete rekapitulaci všeho toho, co se za
toto volební období udělalo. Je to taková inventura práce stávajícího zastupitelstva – a to bez
rozdílu politické příslušnosti, protože 90%
všech koncepčních materiálů, bylo schváleno
všemi zastupiteli. Ale nazpátek k „prázdninové

stavební smršti“. K již probíhající rekonstrukci
vnitrobloku u Zábělské ulice, začala rekonstrukce vnitrobloku Revoluční – Dlouhá. Jsou předány k realizaci staveniště pro parkoviště v ulici
Ke Kukačce, to samé platí pro parkoviště Revoluční – Pod Vrchem. V nejbližších dnech (zde
bohužel se zpožděním) bude zahájena stavba
parkovišť v ulici Družby (u pošty). U všech staveb sice platí, že by měly být hotovy do 15. září
(chceme beze zbytku využít doby prázdninových a dovolenkových měsíců, aby zásah do
života vás občanů, byl co nejmenší), ale podle
zkušeností, které mám, je více než pravděpodobné, že se to z různých důvodů u všech staveb asi nepovede. Když už jsme u těch
„stavebních překvapení“ – při další naší investiční akci „obnova Lobezského parku“ se bohužel ukázalo, že od doby počáteční projektové
přípravy (4 roky) došlo k zásadnímu narušení
statiky pískovcové skály (u jezírek). Kamení sice
zatím nepadá, ale nový park, kde začne v horizontu pár let, na nové chodníky, mobiliář
a vysazenou zeleň (o návštěvnících snad ani
nemluvě) padat uvolněný skalní masiv asi není
něco, co bychom měli dopustit. Ale nebojte se,
věc už je v řešení a vše bude v řádech dnů
v pořádku – jen nám to zhruba o čtrnáct dní
posune otevření celého parku pro veřejnost.
Lobezský park bude po své obnově natolik
cenou lokalitou, že pro jeho správu a drobnou

údržbu, budeme zaměstnávat na dohodu
i správce parku. Nechceme, aby vše, co se obnovilo, opravilo, vystavělo nebo znova vysadilo,
zničili vandalové, nepřizpůsobiví nebo jen bezohlední a nevychovaní lidé. Poslední probíhající stavba, kterou chci dnes zmínit, je výstavba
nové služebny Městské policie v Lobzích. Zde,
přes některé dílčí problémy, vše probíhá podle
harmonogramu. Nejen možnost navýšení počtu policistů, ale i nově provozovaný kamerový
systém od podzimu jistě výrazně přispěje
k potlačení vandalismu, kriminality a narušování veřejného pořádku nejen v Lobzích, ale
na území celého obvodu. U veřejného pořádku
ještě chvilku zůstanu. Nadále budou probíhat
jak kontroly ubytoven ve spolupráci s Policií
ČR, tak také s městskou policií kontroly a likvidace „bezdomoveckých brlohů“. Jak vidíte, tyto
letní měsíce pro nás, nejsou zdaleka dny relaxace a odpočinku, jako spíše doba horečného
stavebního shonu. Ale vám bych naopak rád
popřál příjemnou a spokojenou dovolenou,
dětem pak krásné prázdniny. A doufám, že až
se po prázdninách vrátíte, najdete řadu nově
dobudovaných staveb, které by měly sloužit
pro váš spokojený život na Plzni 4. Přesně ve
smyslu našeho hesla „když víš, kde žiješ“☺.
Váš starosta
Bc. Michal Chalupný
(ČSSD)
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Zamyšlení místostarosty
Tak už tu máme zase ty
dlouho očekávané letní prázdniny. Pro děti
dva měsíce volna, na
které se těší celý rok.
Pro rodiče příležitost
vzít si toužebně očekávanou dovolenou
a také starosti, jak svoje
potomky zabavit a jak
volný čas co nejlépe využít. Náhlé vybočení
z celoročně zaběhaných kolejí může být ale stejně tak přínosné, jako na druhé straně stresující.
Záleží, z které strany se na prázdniny podíváme.
Vzhledem k dětem by měly být prázdniny prostorem pro neformální získávání informací, zážitků a kontaktů, které pro jejich život znamenají
někdy víc než řada hodin strávených nad učebnicí. Děti si vyjedou na tábor, kde nacházejí nové
přátele, zažívají dobrodružství a učí se samostatnosti. U babičky nebo u dědy si užijí trochu

toho „rozmazlování“. Na chatě nebo na chalupě
se toulají po lese, staví si bunkry, jezdí na kole,
hrají fotbal nebo se věnují jiným hrám v přírodě.
Na dovolené s rodiči poznávají cizí země.
A pokud s nimi rodiče nezůstanou jen u moře,
ale zajímají se o místní památky, přírodní zajímavosti nebo jak žijí místní lidé, může být i běžná
dovolená pro všechny příležitostí se něco naučit.
Během běžného roku každá rodina žije v kolotoči
pracovních a školních dní a s tím souvisejícím
plněním každodenních povinností, které právě
o prázdninách či o dovolené „vypínáme“. Ani si
přitom často neuvědomujeme, že v nás plnění
těchto povinností vytváří zvyklosti, které nás
během běžného roku vedou a řídí. Doba dovolených se pak může pro rodiny stát i obdobím
náhlé krize zejména proto, že se vzhledem k nadcházejícímu volnu mohou střetávat různá očekávání jejich členů. Člověk má najednou
možnost zpomalit se a přemýšlet, a to je chvíle,
kdy si můžeme uvědomit něco, co není v pořád-

ku nebo s čím nejsme spokojeni a přitom v tom
celoročním kolotoči jsme si toho nevšimli a tak
nám to ani nevadilo. Ale možná právě chvíle klidu přivede manžele, rodiče, děti k tomu, že si
řeknou, co si dlouho říct neuměli. To sice nemusí
být vždycky příjemné, ale může to být pro všechny a jejich vzájemný vztah velmi uzdravující.
Využijme tedy tohoto krásného období k upevnění vztahů nás všech k přírodě i k sobě samým.
Někde jsem četl krásný citát, který mě naprosto
oslovil:
„Kdykoliv můžete, vykouzlete někomu úsměv
ve tváři. Nikdy nevíte, jak velký zážitek to v jejich
životě může být.“
Zkusme se tím řídit o prázdninách a dovolených
– a pokud nám to vydrží i během roku, tak bude
na světě zase o něco lépe.
Přeji všem krásné prázdniny a dovolenou podle
vašich představ.
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Přehled úprav veřejných prostranství, vnitrobloků a rekonstrukcí
komunikací na území městského obvodu Plzeň 4 v období 2014–2018
Rok 2015:
Vodní plochy Lobezská louka I.etapa
– realizace ÚKEP, z rozpočtu MO P4 –
13,8 mil. Kč (dotace 8,3 mil. Kč)
Úprava prostranství u Jitřenky II. a III.
etapa – realizace SVSMP, z rozpočtu
MO P4 – 4,7 mil. Kč
Parkovací stání při 54. MŠ, Staniční
ul. – realizace SVSMP, z rozpočtu MO
P4 – 0,46 mil. Kč
Rok 2016:
Vodní plochy Lobezská louka I. etapa – opatření pro období sucha –
realizace MO P4, z rozpočtu MO P4
– 427 tis. Kč
Rekonstrukce Partyzánská ul. – realizace SVSMP, z rozpočtu MO P4 – 2
mil. Kč

Rok 2017:
Úprava vnitrobloku Lazaretní – realizace SVSMP, z rozpočtu MO P4 –
1,4 mil. Kč
Habrmanovo náměstí – Altán
a úpravy parku – realizace MMP OI,
z rozpočtu MO P4 – 3,2 mil. Kč
Rok 2018:
Rekonstrukce Dlouhá ul. – realizace
MMP OI v 2017–2018, z rozpočtu
MO P4 – 10 mil. Kč
Úprava prostranství kolem pietního
místa v Jateční ul. – realizace SVSMP
a MO P4, z rozpočtu MO P4 – 300
tis. Kč
Regenerace vnitrobloku Zábělská
před 14. ZŠ – realizace MMP OI, z rozpočtu MO P4 – 10,7 mil. Kč

Úprava vnitrobloku Revoluční –
Dlouhá – realizace MMP OI, z rozpočtu MO P4 – 7,6 mil. Kč
Úprava prostranství Družby za
objektem pošty – realizace SVSMP,
z rozpočtu MO P4 – 7,1 mil. Kč
Úprava vnitrobloku Ke Kukačce –
realizace MMP OI, z rozpočtu MO
P4 – 1,1 mil. Kč
Úprava prostranství Pod Vrchem –
Dlouhá – realizace SVSMP, z rozpočtu MO P4 – 2,8 mil. Kč
Parkoviště ul. Ke sv. Jiří – realizace
SVSMP na podzim 2018, z rozpočtu
MO P4 – 4,055 mil. Kč
Obnova kontejnerových stání v ul.
Pod Vrchem – realizace MO P4,
z rozpočtu MO P4 – 255 tis. Kč

Projektová příprava investic z rozpočtu MO P4
Úprava vnitrobloku Revoluční –
Rodinná, Komunikační propojení
mezi Újezdem a Červeným Hrádkem, Obslužná plocha při ČOV
Jateční ul., Vestavba zařízení (MŠ
+ chráněné bydlení pro seniory)
do prostor bývalého kulturního
domu v Červeném Hrádku, Parkování v ul. Staniční, Revitalizace
předprostoru 22. ZŠ, Zastavěná
část Chlumek a Cyklostezka Na
Drážkách.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí Odboru SSI
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Podpora organizací
Městský obvod Plzeň 4 každoročně vyhlašuje několik dotačních
programů, z nichž každým rokem
získají příspěvek desítky spolků,
nadací a dalších organizací.
Tradičně bývají vyhlášeny dotační
programy na podporu kultury,
sportu a investic; životního prostředí; bezpečnosti a prevence kriminality; oblasti sociální, školské
a zdravotní a v neposlední řadě je
třeba zmínit i dotační program
mikrogranty, který se zaměřuje
převážně na menší projekty do
10 000 korun.
Do dotačních programů se přihlašují projekty opravdu nejrůznější
povahy – aby byly vybrány takové,
jež ve svých kategoriích nejvíce
přispějí k rozvoji a zvelebení
obvodu, se stará několikakolové
výběrové řízení, jehož vyvrcholením je zasedání obvodního zastupitelstva.
Vyhlášení dotačního programu je
vždy avizováno na úřední desce,
jakož i na našich webových stránkách (https://umo4.plzen.eu/urada-samosprava/transparentni-urad/
dotace/).
Stojíte v čele neziskové organizace? Máte sídlo na Doubravce, provozujete svou činnost na
Doubravce anebo na území města
Plzně pro doubravecké občany?
Potom zvažte, zda by některý

z našich dotačních programů
nebyl pro vás zajímavý.
Přihláška do dotačního programu
není složitá. Na našich webových
stránkách je ke stažení formulář
žádosti, který vyplníte a k němu
doložíte povinné přílohy (v pří padě spolku: výpis z veřejného
rejstříku, stanovy, zprávu o hospodaření a doklad o existenci bankovního účtu). Před podáním
žádosti určitě zajděte za odpovědným úředníkem, který vám poradí
s výběrem vhodného dotačního
programu pro váš projekt, pomůže
vám s vyplněním žádosti a seznámí vás s fungováním celého pro-

cesu, a co od něj můžete očekávat.
Nejnovějším přírůstkem mezi
doubraveckými dotačními programy je dotační program „Rekonstrukce, oprava a výstavba zařízení,
areálů a související infrastruktury
určené pro volnočasové aktivity
na území městského obvodu
Plzeň 4“, který byl poprvé vyhlášen
v roce 2017. Z tohoto programu se
přiděloval příspěvek ve výši až
400 000 korun – mezi úspěšně realizovanými projekty najdete např.
zateplení doubravecké sokolovny.
Dotační program „Rekonstrukce,
oprava a výstavba zařízení, areálů
a související infrastruktury určené

pro volnočasové aktivity na území
městského obvodu Plzeň 4“ nebyl
jednorázovou záležitostí, nýbrž byl
vyhlášen znovu v červnu letošního
roku.
V celkovém obrázku se však nepromítají jen dotační příspěvky, ale je
třeba připomenout i tvrdou práci
a nadšení spolkově organizovaných doubraveckých občanů
a vynikající spolupráci mezi nimi
a vedením městského obvodu
Plzeň 4 – protože i díky nim je naše
Doubravka tak dobrým místem
k životu.
Ing. Štěpánka Majerová,
vedoucí finančního odboru

Přehled dotací, finančních příspěvků nebo finančních darů (nejedná se o věcné dary)

Pozn: V roce 2018 se předpokládá ještě schvalování dotací v 2. kole dotačního programu mikrograntů a v dotačním programu „Rekonstrukce, oprava
a výstavba zařízení, areálů a související infrastruktury určené pro volnočasové aktivity na území městského obvodu Plzeň 4“, takže v roce 2018 se
stále nejedná o konečná čísla.
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V říjnu 2018 končí čtyřleté volební
období členům zastupitelstev obcí.
Prezident republiky Miloš Zeman
vyhlásil volby do zastupitelstev obcí
na dny 5. a 6. října 2018.
Voličem je státní občan České republiky a státní občan jiného státu
(s trvalým pobytem), který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let. Volby do zastupitelstev obcí se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými
jsou pátek a sobota.
Volby budou zahájeny v pátek 5. října 2018 ve 14.00 hodin a volební
místnosti budou otevřeny do 22.00
hodin. Druhý den voleb v sobotu
6. října 2018 bude možno hlasovat
v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Voliči, kteří jsou k trvalému pobytu
hlášeni na území Statutárního města Plzně volí členy do zastupitelstva
městského obvodu a do zastupitelstva města. Z toho vyplývá, že každý
volič obdrží dva hlasovací lístky, které budou odlišeny barevným pruhem, hlasovací lístek pro volby do
Zastupitelstva městského obvodu
Plzeň 4 a hlasovací lístek pro volby
do Zastupitelstva města Plzně (ten
bude obsahovat barevný pruh po
levé straně). Do Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4 se volí 25 členů a do Zastupitelstva města Plzně
se volí 47 členů.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti, podle
svého trvalého bydliště, prokáže
svou totožnost a státní občanství
České republiky. Převezme od člena
okrskové volební komise úřední

obálku, odebere se do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, kde vloží oba hlasovací lístky
do úřední obálky a pak je vhodí do
volební schránky.
Handicapovaní lidé (voliči), kteří se
chtějí voleb zúčastnit si mohou
požádat o přenosnou volební
schránku před konáním voleb nebo
v průběhu voleb. Před konáním
voleb stačí zavolat na tel.
č. 378 036 614 nebo 378 036 620
a pracovnicím ohlašovny ÚMO P4
svůj požadavek nahlásit (uvede své
jméno, příjmení, adresu, podlaží,
č. bytu, popř. i svůj telefon).
V průběhu hlasování může o přenosnou volební schránku požádat
přímo ve své okrskové volební komisi.
Návštěvy u voličů s přenosnou
volební schránkou jsou možné

pouze na území volebního okrsku. Není možné si návštěvu členů
okrskové volební komise s přenosnou schránkou objednat do jiné části obvodu či města Plzně.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování
budou všem voličům, podle zákona
č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do
zastupitelstev obcí, doručeny na
adresu jejich trvalého pobytu, nejdéle do úterý 2. října 2018.
Na závěr bychom se na vás chtěli
obrátit s prosbou, zda byste neměli
zájem nám vypomoci s činností člena v okrskové volební komisi za
finanční odměnu podle zákona.
V případě zájmu si prosím vyplňte
dotazník člena okrskové volební
komise, který je součástí těchto
Doubraveckých listů.
Štěpánka Kanická,
Odbor PSČO

✁

Ú ŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU P LZEŇ 4

DOTAZNÍK – návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4
pro volby do zastupitelstev obcí
vyhlášené na dny 5. a 6. října 2018
Jméno, příjmení, titul: .......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliště (podle OP): ..........................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... PSČ ...................................................................................................

Rodné číslo: ..................................................................................................................... Státní občanství: .................................................................................................................

ID datové schránky: .........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon/mobil: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
PODPIS DAŇOVÉHO PROHLÁŠENÍ: členové komisí, kteří si budou chtít uplatnit slevu na dani, si daňové prohlášení osobně podepíší po složení slibu
u personalistky a mzdové účetní – kan. č. 17 (případně tamtéž nejpozději do 19. 10. 2018).
Daňovou slevu si mohou uplatnit studenti, důchodci, lidé v evidenci ÚP, ženy na mateřské/rodičovské dovolené…, pokud pro měsíc říjen 2018 nemají
daňové prohlášení podepsané u jiného zaměstnavatele

V ....................................................................................... dne ...............................................................................

...............................................................................
podpis
Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací/vhoďte do schránky umístěné u vstupních dveří do budovy ÚMO Plzeň 4 nebo zašlete
poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, 312 64 Plzeň), a to nejpozději do 15. 8. 2018.
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Opravy budov svěřených Statutem do správy
městskému obvodu Plzeň 4 v r. 2014–2018
Budova ÚMO Plzeň 4
V letech 2014–2018 realizoval
městský obvod průběžně opravy
a udržovací práce v budově, kde
sídlí ÚMO Plzeň 4. V roce 2016 byly
instalovány nové vstupní dveře v 1.
NP (prodejna Tesco), provedena
rekonstrukce EZS, instalován nový
závěsný systém do zasedací místnosti sloužící mimo jiné jako prostor určený pro výstavy různých
uměleckých děl. V roce 2016 zde
probíhaly udržovací práce většího
rozsahu spočívající ve výměně
podlah, dveří, výmalby celé budovy
a rekonstrukce sociálního zařízení.
Celkově bylo do oprav budovy
ÚMO P4 za uplynulé 4 roky investováno 1,5 mil. Kč.
Hasičské zbrojnice
Hasičské zbrojnice v Doubravce,
Červeném Hrádku, Újezdě a Bukovci postupně procházely rekonstrukcemi a v současné době jsou ve
velmi pěkném stavu. V hasičské

D-klub
Stále více využívaná budova kulturního zařízení na Zábělské ulici
prošla větší rekonstrukcí v loňském
roce. Jednalo se o provedení
nových podlah, výměnu starých
dveří za nové, výmalbu celého
objektu. V roce 2016 byla pořízena
pec pro keramický kroužek. V letošním roce právě probíhá kompletní
oprava fasády včetně nátěrů klempířských prvků. Údržba budovy
D-klubu v letech 2014–2018 vyšla
celkem na necelých 1,1 mil. Kč.
Bc. Šárka Hrabáková,
vedoucí Odboru SSI
zbrojnici v Červeném Hrádku
u Plzně byla v roce 2015 provedena
opatření na odvod výfukových
splodin z hlavní garáže, v roce 2018
bude dokončena kompletní oprava fasády a umístěn plechový sklad
na hasičskou techniku. Hasičská
zbrojnice v Doubravce již plechový
sklad má od roku 2015 a plánuje se
zde rekonstrukce vytápění včetně

nezbytné regulace. V Újezdě byla
opravována střecha, odstraněn
nevyhovující sušák hadic a plánuje
se výměna starých vrat za nová.
V Bukovci se připravuje projekt
mimo jiné na sanaci budovy
a výměnu podlahy v garáži. Opravy budov hasičských zbrojnic
v průběhu čtyř let celkem stály
1,4 mil. Kč.

Údržba travnatých ploch a nízké zeleně
V městském obvodu Plzeň 4 jsou
každoročně pravidelně udržovány
travnaté plochy sečemi, a to pětkrát
ročně. Na jaře a na podzim se provádí výhrab travnatých ploch, jarní
výhrab je prováděn ručně, podzimní sekačkami, kterými je odstraněno
spadané listí. Práce jsou vykonávány odbornými firmami, které vzešly
z výběrového řízení. Pravidelně je
pečováno o solitérní keře i keřové
skupiny a záhony s růžemi. Převážně v době vegetačního klidu jsou
prováděny řezy a prořezávky
a zmlazování keřů, dvakrát ročně
jsou stříhány živé ploty. Záhony jsou
pravidelně odplevelovány, provádí
se řez růží, podzimní přihrnutí a jarní odhrnutí. Odbor životního prostředí a dopravy při své činnosti
zohledňuje veškeré požadavky
občanů, které řeší individuálním
přístupem. (Světlana Hadrabová
Miroslava Srbová)

Obnova
Lobezského parku

Probíhající revitalizace Lobezského
parku je celkově pojata jako obnova
stávajícího stavu s důrazem na zlepšení stability svahů, prosvětlení
a obnovení porostů, uvolnění solitér,
vše s cílem zvýšení přitažlivosti pro
návštěvníky. Vegetační úpravy zlepší estetickou a rekreační úroveň
pobytových zón. Kromě výsadeb
stromů zahrnují též dosadbu vhodnými okrasnými dřevinami a trvalkami s důrazem na oživení okrajů
porostů a podrostu.
Na území parku bude provedena
kompletní oprava a zpevnění všech
cest, včetně odvodnění. Celý prostor
bude doplněn o nový mobiliář
zahrnující lavičky v kombinaci betonu a dřeva, odpadkové koše a stojany na kola. Návrh řešení obsahuje
umístění herních prvků pro rozvíjení
pohybových schopností dětí střed-

ního věku, např. šplhací stěnu, prolézačky, skluzavku. Na terénní vyvýšenině nad jezírky je v centrální části
parku navrženo herní hřiště pro
mladší kategorii dětí s trampolínou
a kolotočem. Pro dospělé budou
instalovány fitness prvky. Park zaujme i speciálními dominantami,
kterými jsou vyhlídkové molo
a odpočívadlo, vystupující částečně
nad svažitý terén s výhledem na
jezírko v údolí.
Finanční náklady na obnovu Lobezského parku vzešly z výběrového
řízení a budou činit 15 701 662 Kč
vč. DPH, schválená dotace na provedení pěstebních opatření činí
4 705 686 Kč.

kové ploše 39 000 m2, započítány
jsou i předpokládané opravy v letošním roce. Celková plocha je srovnatelná s plochou téměř devíti
fotbalových hřišť.
Ing. Romana Drábová,
vedoucí Odboru
životního prostředí a dopravy

Opravené chodníky za
období 2014–2018
Opravené chodníky na území MO
P4 za období 2014–2018 jsou v cel-
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Počty dětí v mateřských školách 2014–2018
6. MŠ
33. MŠ
50. MŠ
54. MŠ
57. MŠ
64. MŠ
Celkem

2014
104
36
104
208
140
274
866

2015
104
36
104
208
140
224
816

Počty dětí v MŠ
2016
104
36
104
208
140
222
814

2017
104
36
104
208
140
220
812

2018
104
36
104
208
140
224
816

4124

V průběhu let 2014 – 2018 byly kapacity šesti mateřských škol na území městského obvodu Plzeň 4 plně obsazeny.

Doubravecký klub – kulturní akce pro veřejnost obvodu
Městský obvod Plzeň 4 ve spolupráci
s Doubraveckým klubem se ve vašem
obvodě starají již mnoho let o kulturní
zážitky a zábavu pro všechny věkové
kategorie. Když se ohlédneme za akcemi za posledních 6 let, tak vždy v první
části roku přivítáme jaro na akci
„Doubravecké jarobraní“ v OD Centrum, kde slavíme svátky Velikonoc
a soutěžíme o nejlepší nádivku. Koncem května pořádáme velmi oblíbený
„Dětský den“ na Lobezských loukách,
který nese každý rok jiné téma, např.
„Dětský den s piráty“ anebo „Sportovní a dětský den“. Konec školního roku
pak slavíme na akci „Vítání prázdnin“
v Habrmanově parku a pořádně tak

s dětmi přivítáme léto. Po prázdninách
se děti mohou těšit na akci „Hurá do

školy“, kde si užijí spoustu legrace
a zahájí tak vesele školní docházku.
Pro dospělé máme koncem léta připravené týdenní promítání filmů „Doubravecký projektor“ na louce U sv. Jiří.
Vyvrcholením tohoto„Doubraveckého
týdne“ bude sobotní akce„Doubravecký gurmán“ pro všechny milovníky
dobrého jídla.
Na podzim opět chystáme bohatý program pro dříve narozené na akci „Den
seniorů“ v OD Centrum.
Konec roku tradičně zakončíme setkáním veřejnosti s Mikulášem aAndělem
na akci „Čertí rojení“ v OD Centrum,
odkud se pak společně vydáme lampionovým průvodem k Habrmanovu

parku, kde za světel velkolepého ohňostroje azpívání koled rozsvítíme vánoční strom Městského obvodu Plzeň 4.
Novinkou letošního roku byl velice
úspěšný„Vepřový mord aneb Doubravecká zabijačka“ a jako další novinku
na září chystáme třídenní akci pro veřejnost „Doubravecké slavnosti vína
a burčáku“, která se bude konat
v Habrmanově parku.
Snažíme se prostě o pohodovou a příjemnou atmosféru na území MO
Plzeň 4, především pro rodiny s dětmi
apro seniory. Děkujeme, že s námi vaši
radost sdílíte.
Barbora Čivišová,
Oddělení kultury a propagace

Pietní akt k uctění památky
vůdce Rumburské vzpoury Stanka Vodičky
V Plzni-Lobzích se dne 29. května 2018 vedle
kostela sv. Martina a Prokopa konal pietní akt
k uctění památky vůdce Rumburské vzpoury

Stanka Vodičky a lobezských obětí druhé
světové války.
Za městský obvod Plzeň 4 se účastnili starosta

Michal Chalupný a místostarostové Zdeněk
Mádr a David Zrostlík.
redakce
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Pietní akty 9. května 2018

Ve středu 9. května se v Plzni konaly
jedny z posledních pietních aktů
věnovaných obětem druhé světové
války a to na území MO Plzeň 4 a to
konkrétně u pomníku v Újezdě, ve

Hřbitovní ulici a v prostorách střelnice Lobzy. Město Plzeň zastupoval
ekonomický náměstek primátora
Pavel Kotas, MO Plzeň 4 starosta
Michal Chalupný spolu s místosta-

rosty Zdeňkem Mádrem a Davidem
Zrostlíkem. Pomník v Újezdě je
věnován obětem obou světových
válek, ve Hřbitovní ulici se nachází
pomník obětí druhé světové války

a v prostorách lobezské střelnice
v místě bývalého popraviště je
památník věnovaný zde zastřeleným obětem druhé světové války.
redakce

Uctění památky letců, příslušníků čs. zahraničního letectva RAF
ve Velké Británii za druhé světové války
Ve čtvrtek 3. května 2018 proběhl
v parku na Habrmanově náměstí
v Plzni-Doubravce vzpomínkový akt
k uctění památky letců, příslušníků
čs. zahraničního letectva RAF ve Vel-

ké Británii za druhé světové války Karla Pavlíka, Václava Šindeláře a Aloise
Záleského. Pietní řeč pronesli starosta
MO Plzeň 4 Bc. Michal Chalupný,
Mgr. Radka Trylčová – členka Rady

Plzeňského kraje, předseda leteckého spolku Václav Toman a paní Iveta
Irvingová, dcera známého generála
a válečného pilota Jana Irvinga. Součástí pietní akce bylo také vystoupení

Junior orchestru ZUŠ Bedřicha
Smetany Plzeň, pod vedením Jana
Bodnára. Vzácným hostem byl československý veterán ze západní fronty, Josef Švarc.
redakce

Výherce fotosoutěže
Na fotografii je výherkyně naší fotosoutěže z dubnového čísla Doubraveckých
listů paní Jitka Kabátová, která správně poznala, že se jedná na fotografii o výtvarné
dílo na prostranství před IV. poliklinikou. Paní Kabátové předali zástupci Městského
obvodu Plzeň 4 výhru v podobě knihy o Doubravce.

Zleva: David Zrostlík – místostarosta, Michal Chalupný – starosta, Jitka Kabátová – výherkyně,
Zdeněk Mádr – místostarosta.

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

7

Červen 2018

Dubnová slavnost Dne Země – Kosí den na Lobezských loukách
Tato každoroční výjimečná oslava
ke světovému Dni Země, kdy si společně s dětmi a jejich rodiči snažíme
připomenout, jak je naše Země krásná a křehká, tvrdá, a zároveň tak zranitelná – tato slavnost opět
proběhla u řeky Úslavy a nesla se
tentokrát v duchu ochrany ptactva.
Celý den nás provázeli ptáci různých
druhů: dopoledne byli pozváni na
naší školní zahradu rodiče a pan
sokolník ze ZOO Plzeň, který přivezl
dětem ukázat nádherné dravce
a sovy. Ukázky doprovázel pěknými
příběhy ze života svých svěřenců.
Odvážné děti a učitelky si mohly
ptáky i podržet.
Jako každý rok, tak i letos jsme připravili pro děti cestu ve stylu stopovačky. Děti a jejich rodiče na startu
přivítali kosíci, které vyráběly děti ze
třídy Kytička. Všichni dostali hrací

kartu s kosem, do které se snažili
nasbírat razítka ptáčků za splněné
úkoly. Ani rodiče nepřišli o zábavu –
jejich úkolem bylo vyplnit křížovku
s ekologickými otázkami, a že se

někteří pořádně zapotili! Na každém
stanovišti čekala děti jedna záchranářská aktivita. Děti opatrně přenášely vajíčka, pomáhaly ptáčatům po
vichřici, hledaly ztracená vajíčka, pil-

Turandot zazářila pod širým nebem
29. června se uskutečnil již čtvrtý ročník úspěšné open air produkce Noc
s operou, kterou pořádá Divadlo.
J. K. Tyla. V lochotínském amfiteátru
se rozezněla Pucciniho podmanivá
hudba pod taktovkou skvělého italského dirigenta Enrica Dovica, jehož
pojetí bylo velmi dynamické, plné
života a vášně. V titulní roli kruté
achladné princeznyTurandot se představila špičková dramatická sopranistka Iveta Jiříková, která své roli dostála
bez sebemenšího dluhu. Jedna z nejpopulárnějších operních melodií
světa, árie Nessun dorma, zazněla
v podání italského tenoristy Paola Lardizzoneho, který je miláčkem plzeňského publika. Režie se, stejně jako

v ročnících předchozích, ujal Tomáš
Pilař, který přichystal divákům efektní
scénickou podívanou askvěle vystihl
atmosféru exotické Číny. Náročná
open air produkce vznikla díky podpoře statutárního města Plzeň, Městského obvodu Plzeň 1 a Plzeňského
kraje. Projekt Noc s operou má i charitativní přesah. Na základě podpory
města Plzně a záštitě primátora Martina Zrzaveckého půjde 20 Kč z každé prodané vstupenky na projekt
Burza přání. Již teď se diváci mohou
těšit na další ročník Noci s operou,
kdy Divadlo J. K. Tyla uvede Verdiho
slavnou operu Nabucco.
Bc. Martina Drbušková,
tisková mluvčí Divadla J. K. Tyla

lové 55. Kromě 1.–3. míst v každé
kategorii bylo při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo 5. června 2018, uděleno 15
čestných uznání a vyhlášena cena
starosty a cena D klubu. Zároveň
s diplomy dětem pan starosta MO
Plzeň 4 Bc. Michal Chalupný předal
dárky. Tříčlennou odbornou porotu,
která z došlých obrázků vybírala,
tvořily: akademická sochařka Marie
Kasalická, předsedkyně Unie výtvar-

ných umělců Plzeň, malířka Jana
Vacková, učitelka ZUŠ a lektorka D
klubu) a Ing. Bc. Martina Brůhová,
MBA, tajemnice ÚMO Plzeň 4.
Obrázky dorazily především z mateřských (27. MŠ, 46. MŠ, 50. MŠ,
54. MŠ, 91. MŠ a MŠ pro zrakově
postižené a vady řeči) a základních
škol (2. ZŠ, 14. ZŠ, 21. ZŠ, 22. ZŠ,
25. ZŠ, 28. ZŠ a ZŠ Újezd) a ve třetí
kategorii převažovala díla dětí ze
ZUŠ (Jagellonského).
redakce

Vernisáž
Dne 5. června 2018 ve velké zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 vernisáž
výtvarné soutěže pro děti do 15 let,
kterou vyhlásil D klub ve spolupráci
s Městským obvodem Plzeň 4. Pro
letošek bylo zvoleno téma Kde
domov můj, které se nabízelo vzhledem k tomu, že letos slavíme
100. výročí vzniku naší republiky.
Předpokládali jsme, že děti do svých
výtvarných děl promítnou, co pro
ně domov znamená a kde se cítí
doma. Do soutěže bylo odevzdáno
celkem 137 obrázků, které byly rozděleny do 3 věkových kategorií, 54
obrázků bylo vybráno na výstavu,
která se do konce srpna koná v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 v Mohy-

ně krmily ptáčky červíky, dokonce
i zachraňovaly před pytláky. Došlo
i na potravní řetězec mezi zvířaty
a nakonec děti vyčistily velké hnízdo
od lidského odpadu. V cíli na děti
čekal opravdový kos Bohouš, který
všechny okouzloval svojí laskavostí
a štědrostí. Nejenom že za tajenku
dostávaly děti žížalku, ale kos
Bohouš je podaroval pytlíčkem zdravých dobrot, malou lupou a krásnými šablonami na obkreslování
zvířátek. Děti se pak rozutekly na přilehlé hřiště s majákem, kde se svými
rodiči a prarodiči vyplnily zbytek volné chvíle z nastávajícího večera.
Akce se opět vydařila a mě nezbývá,
než poděkovat všem za účast, a přát
si, abychom se i na další akci, tentokrát na květnovém Cykloputování ,
sešli opět v hojném počtu.
Martina Šafránková

Nová výstava
v galerii Thambos
Vystavovatelé, Mgr. Marie Vechová
i Ing. Jiří Kydlíček v doubravecké
galerii Thambos novou výstavou
vyvolávají technikou rozmývaného
suchého pastelu a jemných kultivovaných linií pocity asociace na
imaginární výtvory předchozích
období. Jedná se o citlivě zasazené
figury do prostředí obou tvůrců.
Výstava pod názvem „Souznění“
byla otevřena vernisáží 18. května
2018 a koná se pod záštitou pana
Mgr. Martina Baxy – náměstka primátora města Plzně.
Vernisáže se zúčastnil i místostarosta ÚMO 4 Ing. Zdeněk Mádr
a členka zastupitelstva města Plzně
Jana Bystřická.
Ing. Jiří Kydlíček
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Dubnové blahopřání jubilantům
Také v dubnu 2018 ÚMO P4 přivítal
ve velké zasedací místnosti jubilanty, kterým přišli poblahopřát a pře-

dat dárkový balíček starosta Michal
Chalupný společně s místostarostou
Zdeňkem Mádrem. Pro zpříjemnění

této slavnostní chvíle oslavencům
zazpíval Plzeňský dětský sbor ze ZUŠ
Bedřicha Smetany z Plzně-Lobez,

pod vedením paní učitelky Bedřišky
Koželuhové.
redakce

Květnové blahopřání jubilantům
Také v měsíci květen 2018 a to celkem dvakrát
ÚMO P4 přivítal ve velké zasedací místnosti jubilanty, kterým přišli poblahopřát a předat dárkový

balíček starosta Michal Chalupný společně
s místostarosty Davidem Zrostlíkem a Zdeňkem
Mádrem. Pro zpříjemnění této slavnostní chvíle

oslavencům zazpíval Plzeňský dětský sbor ze ZUŠ
Bedřicha Smetany z Plzně-Lobez, pod vedením
Bedřišky Koželuhové.
redakce

Bukovec se připojil k akci „Ukliďme svět – ukliďme Česko“

K celorepublikové akci „Ukliďme
svět – ukliďme Česko“ se připojil
i SDH Plzeň-Bukovec spolu s místními občany, a to hned na dvou místech.
Dne 12. 4. 2018 jsme začali úklidem
dlouholeté „černé skládky“ pod
Holým vrchem, a to dlouholeté
v pravém slova smyslu. Ze stráně
jsme vytahovali torza skutečně
kuriozních předmětů, skla a různých

plastových obalů, jejichž rok výroby
sahá do minulého století. Sedm
plných pytlů, každý o objemu zhruba 1m3, bylo důkazem, že rozložitelnost takového odpadu je desítky
i stovky let a že lidé svou nezodpovědností přírodu bezohledně zatěžují.
O dva dny později, 14. 4. 2018, nás
čekalo již každoroční čištění vodní
nádrže, tedy její vypuštění, vyvezení

usazeného listí a bahna ze dna, očištění stěn a břehů. Do této akce se
zapojilo celkem 35 brigádníků z řad
členů SDH Plzeň-Bukovec a občanů
Bukovce. V odpoledních hodinách
se koupaliště mohlo znovu začít
plnit čistou vodou, aby bylo připravené na nastávající letní sezonu.
Rok od roku je úklid náročnější kvůli
rozbitému dnu a odpadajícím
kusům betonu ze stěn nádrže. Díky

letošní plánované opravě, na kterou
ÚMO Plzeň 4 poskytne finanční prostředky a která se uskuteční na podzim, bude v příštích letech
udržování vodní nádrže daleko jednodušší.
SDH Plzeň-Bukovec děkuje všem
bukoveckým spoluobčanům, kteří
se s námi do úklidových prací zapojili.
Za SDH Bukovec
Lenka Kalná
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Úřad městského obvodu Plzeň 4
přijme 2 zaměstnance na dohodu o provedení práce na pozici

„Správce Lobezského parku a Lobezských luk“.
Náplň práce – dozor nad veřejným pořádkem a drobná údržba
v předmětné lokalitě.
Pracovní doba cca 3 hodiny denně (při dělené směně),
PO-NE, týdenní střídání.
Odměna: 150 Kč/hod.
Vhodné jako přivýdělek pro občany bydlící v bezprostřední blízkosti parku.
Bližší informace a přihlášky v budově ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55,
I. patro, kanceláře č. 17, 18, a to do 15. 7. 2018.

Sportohraní doubraveckých mateřinek 2018
Dne 18. června 2018 se konal pod
záštitou ÚMO Plzeň 4 a jeho D-klubu
již 2. ročník „Sportohraní doubraveckých mateřinek“. Zábavné odpoledne plné soutěžních disciplín
začalo od 15:00 hod. v areálu TJ
Sokol Letná. Hlavním organizátorem této akce byla tentokrát 50. MŠ
z Plzně Doubravky. V úvodu všechny
přivítal místostarosta MO Plzeň 4

pan Ing. Zdeněk Mádr. Absolutním
vítězem druhého ročníku Sportohraní se stala 54. MŠ, které starosta
MO Plzeň 4 pan Bc. Michal Chalupný
předal putovní pohár. Ale každý dětský účastník dostal svoji medaili
a sladkou odměnu. Dík také patří
všem rodičům, kteří s pořádáním
akce nezištně pomohli.
redakce
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Střípky z TOTEMu
k zápisům do těchto a dalších kurzů,
budou k dispozici v druhé polovině
srpna buď v Obvodní knihovně
Doubravka, kam pravidelně umisťujeme náš TOTEMový rozcestník
a na www.totemplzen.cz.

Jaro a začátek léta
na Doubravce...
Od března, kdy je s vámi TOTEM také
na Doubravce, máme za sebou
několik desítek aktivit – od oblíbených cvičení, prstové jógy, mateřských klubů, kreativních dílen
aTOTEMových bijáků po inspirativní
cestovatelská promítání či zajímavé
přednášky. Velice nás těší váš velký
zájem.
V červnu nám v TOTEMu na Doubravce skončily pravidelné kurzy Trénování paměti. Obě naše skupiny
se pod vedením certifikované lektorky Mgr. Marie Blažkové každý
týden poctivě scházely a pilně trénovaly. Zaslouží si velkou pochvalu.

Léto bude ve znamení
pohybu, výletů, ale
přidat se můžete i na
piknik...

Od září připravujeme kurzy pro
začátečníky i pokročilé. Informace

Třídní sraz seniorů
z„Plzeňské senior
akademie II.“
Senioři, kteří úspěšně zakončili „Plzeňskou senior akademii II.
(PSA)“ se zúčastnili třídního srazu na Borech v restauraci Slávie,
kde se větší počet absolventů PSA opět sešel a zhodnotil své
nabyté znalosti a dovednosti. Nejen, že se podařilo předat lidem
hodně informací, ale zároveň zde navázali i nová přátelství. Snahou tohoto projektu je samozřejmě získávat a předávat informace, které budou lidé moci využívat a aplikovat v praxi, ale také
je to především snaha, aby navázali nové sociální kontakty.
Každému seniorovi, který se zúčastnil třídního srazu, bylo darováno tričko se znakem Městské policie Plzeň a znakem Plzeňské
senior akademie. Trička seniorům daroval primátor města Plzně
Martin Zrzavecký. Těmto proškoleným seniorům byla městskou
policií nabídnuta účast na preventivních akcích, kde budou moci
uplatnit své znalosti.
Druhý ročník PSA byl jako pilotní realizován na MO Plzeň 3. Setkal
se s velikým ohlasem, proto je v jednání jeho rozšíření do dalších
obvodů.

Andrea Vlčková
Metodik prevence
kriminality MP Plzeň
Tel.: 378 036 931,
777 173 201

Léto, čas úžasných chutí a vůní,
zmrzliny, pohody, vodních radovánek a táboráků. Věříme, že vás v parných měsících nabídka našich
letních aktivit příjemně osvěží a každý si vybere, tak jako z již zmíněných
zmrzlin, tu svoji. Budeme cvičit, a to

nově v TJ Sokol Doubravka, chodit
na procházky a výlety – vydáme se
nejen např. do Arboreta Sofronka,
na procházky přírodou do okolí či
za historií do centra Plzně, ale podnikneme také výlety za krásami
Šumavy nebo do Mariánských Lázní,
uděláme si piknik, budeme relaxovat, malovat, zkrátka užijeme si to
plnými doušky. Konkrétní akce
a bližší informace najdete v našem
letním TOTEMovém rozcestníku,
na webových stránkách
www.totemplzen.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním
čísle: 733 746 599 či e-mailem:
doubravka@totemplzen.cz.
Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.
Váš TOTEM Doubravka

PLZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE
„Vaše bezpečí naše priorita”
od 20.9. do 13.12. 2018
Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4
připravila bezpečnostně preventivní projekt
zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP.

Vzdělávací program je tvořen devíti přednáškovými bloky:
Seznámení s Městskou policií
Jak si nenechat ublížit
Nebezpečí prodejních akcí
Kriminalistika v praxi
Domácí násilí

Bezpečně v kyberprostoru
Bezpečně v silničním provozu
Zvládání mimořádných událostí
Základy první pomoci

Součástí projektu jsou i exkurze:
Operační středisko Městské policie Plzeň
Útulek pro zvířata v nouzi
Operační středisko HZS Plzeňského kraje
Požární stanice Plzeň Košutka

Tento projekt je pro seniory a osoby ZTP zcela bezplatný
a podílí se na něm i BESIP PK, ZZS PK, HZS PK, ČOI, BKB a Centrum robotiky Plzeň

PŘIHLÁSIT DO PROJEKTU SE MŮŽETE:
v období od 24. dubna do 14. září 2018
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová č. 55, Plzeň
informační kancelář MO Plzeň 4
č. tel. 378 031 114
zahájení programu se uskuteční 20. září 2018 od 13:00 hodin
v zastupitelském sále MO Plzeň 4, Mohylová č. 55, Plzeň
Počet účastníků v rámci projektu je omezen na 50 osob.

Úspěch žáků 14. ZŠ v soutěži „Řemeslo má zlaté dno“
Jak motivovat děti k tvořivé práci
s papírem, dřevem, textilem či jiným
materiálem? Jednou z možností je
i soutěž „Řemeslo má zlaté dno,“ kterou každoročně vyhlašuje Krajský

úřad Plzeňského kraje. Děti mohou
přihlásit výrobky, které udělaly
opravdu samy – např. suvenýry, hračky, šperky, oděvní doplňky, hlavolamy. V letošním roce naše škola vyslala

do krajského kola vítězné výrobky
kola školního. Za první stupeň to byla
„SOVA“ Jakuba Zikmunda, která v silné konkurenci obsadila krásné druhé
místo, a za druhý stupeň „SKATE-

PARK“ Vojtěcha Ježka. I ten se porotě
velmi líbil a ocenila ho diplomem.
Oběma chlapcům gratulujeme apřejeme jim hodně chuti do dalšího tvoření.
Eva Markvartová, 14. ZŠ
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Cirkus Šlechto byl v Plzni. Nevíte o tom? Tak tedy zpozorněte!
Ve středu 30. května se děti z doubravecké 54. MŠ proměnily v neohrožené cestovatele, dravé šelmy,
klauny, cirkusové blechy, krasojezdce a krasojezdkyně a dokonce
i v artisty a akrobaty. Možná si říkáte,
že děti jsou jako blechy pořád, ale
tentokrát to bylo něco úplně jiného – staly se totiž blechami profesionálními!
Jak si jistě dovedete představit, ve
školce to někdy opravdu může
vypadat jako v nefalšovaném cirkusu: děti všude možně šplhají (jako
praví artisté), neustále tropí žertíky

(jako správní klauni) a nejednou na
sebe cení zuby i drápky (jako dravé
šelmy). Zkušené paní krotitelky i pan
krotitel (tedy, paní učitelky a pan
učitel) využili všech dětských dovedností a společně vytvořili a uskutečnili velké cirkusové představení.
Programem diváky provedl velevážený principál –„Maestro Kubištiny“
(Přemysl Kubišta) a jako parťák mu
nemohl chybět veselý klaun „Markéto“ (Markéta Kubištová), který měl
v rukávu pokaždé nějaký dobrý vtípek. Mecenáškou Cirkusu Šlechto
nemohl být nikdo jiný než naše paní

ředitelka – Bc. Lenka Šlechtová.
Hlediště bylo zaplněné do posledního místečka. Diváky hřálo nejen
letní počasí a radostná atmosféra,
ale především pohled na jejich
šikovné ratolesti, které si vystoupení
nadšeně užívaly. Dokonce si troufneme tvrdit, že suché nezůstalo ani
jedno rodičovské oko. Nápaditá
vystoupení, ve kterých se spojila
úžasná dětská spontánnost („Jé,
tam sedí maminka a tatínek!“
Mávám, mávám, mávám!) s vtipně
a poctivě nacvičenými čísly, rozveselila všechny přítomné tváře.

Každá z osmi tříd byla zaslouženě
oceněna velkým potleskem. Stejně
tak i vystoupení kroužků ministreet
dance a gymnastiky, které v mateřské škole celý rok probíhaly.
Poděkování za celé odpoledne
nepatří jen účinkujícím, ale také
rodičům, rodinným příslušníkům
i kamarádům, kteří pro vystupující
děti vytvořili moc příjemné a přátelské prostředí.
Těšíme se na příští rok. Kdo ví, možná přijde i kouzelník!
Jana Tipplová,
třídní učitelka, Hnědá třída

Barevná vzduchoplavba – soutěž
Se Všemi příznivci výtvarného tvoření v mateřských školách bychom
se rádi podělili o radostnou událost.
Naše 50. mateřská škola se zúčastnila výtvarné soutěže Barevná
vzduchoplavba, pořádané OC Rokycanská. Děti ze třídy Písnička měly
za úkol jakoukoliv technikou ozdobit velikou šablonu horkovzdušného balonu. Děti pracovaly
s nadšením a zápalem po dobu 14
dní a vzniklo opravdu krásné dílo.
Společně jsme se snažily znovupoužít staré materiály jako je novinový
papír, stará hliníková fólie, použitý
krepový papír, zbytky látky, krátké
pastelky či stará obinadla. Děti pra-

covaly různými technikami jako je
muchláž (novinový papír pro vznik
3D efektu balonu) nebo kašírování
(obinadlo do škrobu pro vznik plastického efektu na koši balonu).
Spontaneita dětí a jejich radost
z práce společně s úžasnou podporou rodičů a jejich přátel způsobila,
že se naše školka umístila na prvním
místě a získala tak finanční odměnu,
za kterou se bude moci pořídit herní
prvek pro děti na školní zahradě!
Ještě jednou všem moc děkujeme!
Martina Šafránková,
školní asistentka

Základní škola v Plzni-Újezdě
otevírá v září dvě první třídy
V letošním roce se Základní škole
Plzeň-Újezd podařilo zapsat 36 žáků
do budoucích prvních tříd. Podle slov
ředitelky školy Mgr. Heleny Fenclové
může škola prvňáčkům nabídnout
výuku v malém příjemném kolektivu,
vyučování čtení genetickou metodou, prvky projektu Začít spolu. Ve

výuce matematiky jsou využívány
zábavné úkoly, které rozvíjejí logické
myšlení. Anglický jazyk se vyučuje
již od první třídy. Na žáčky čeká také
široká nabídka projektů a kroužků.
Na prvňáčky se moc těšíme.
Mgr. Helena Fenclová,
ředitelka školy
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Vernisáž 22. ZŠ

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 v 16 hodin
zahajovala 22.ZŠ vernisáží na
ÚMO 4 Doubravka výstavu nesoucí název 100 let české státnosti. Za
tuto výstavu jsme my, žáci 8. roč-

níku, získali zvláštní ocenění
Národního muzea České republiky
a Národního muzea Slovenské
republiky. Vernisáž začala hymnou
v podání Petra Chasáka a Matyáše

Handšucha. Poté jsme slyšeli
báseň Jaroslava Seiferta, kterou
přednesla Sára Egermaierová.
Všechny návštěvníky naší vernisáže potěšil náš školní sbor. Krátce

zde zavzpomínali i naše paní ředitelka Mgr. Božena Světlíková a starosta Doubravky Michal Chalupný.
Na výstavě můžete vidět namalované portréty všech našich prezidentů, můžete si přečíst sepsané
rodinné příběhy, zkrátka zde bylo
zdokumentováno vše, čím si naše
republika prošla.
Myslím si, že se vernisáž vážně
povedla a že naše ocenění bylo
zasloužené. Bylo to příjemně strávené odpoledne.
Kim Melková, 8. B

raději fotbal, i tenis mám rád.“
Oba působíte na 14. ZŠ jako trenéři,
trénujete spolu? „Během I. pololetí
trénoval na škole můj syn Petr a po
skončení pololetí jsme se prohodili.“
Trenér junior dodává: „Myslím si, že
výměna je ku prospěchu dětí, každý
trenér je jiný, já kladu důraz zejména
na pohybové dovednosti dětí, protože tenis je zejména o pohybu.
Volím vždy metodiku různých soutěží a to dětem vyhovuje, držím se
hesla tenis hrou. Trenér senior
doplňuje: „Syn má pravdu, já lpím
více na tenisové technice a k tomu
je třeba soustředěnost dětí a to jim
právě moc nevyhovuje, na rozdíl od
soutěží, které pořádá můj syn. Jednoduše řečeno, oba učíme tenis, ale

každý po svém a obě naše metody
se doplňují. Proto se mi jeví jako
smysluplné po pololetí se vystřídat
a děti tak poznají zase něco jiného
a to mají rády.“
Trénujete tenis jen na 14. ZŠ? „Trénujeme ještě na Borech na 26. ZŠ
a to již 5 let, to znamená o 2 roky
déle než na 14. ZŠ.“
Trénujete jen děti? „Zajisté netrénujeme jen děti, nýbrž i dospělé,
ženy i muže, dokonce celé rodiny.
Zkrátka trénujeme všechny, kteří
mají zájem se hýbat a udělat něco
pro své zdraví. Tenis se hraje napříč
generacemi, není to sport jen pro
kluky a holky, kteří rádi běhají, ale
na kurtu nezřídka kdy může hrát člověk důchodového věku se svými

vnoučaty. V každém případě náročnost a průběh tréninku přizpůsobuji
požadavkům mých klientů s tím, že
u dětí kladu důraz na pohybové aktivity, zatímco u dospělých probíráme
více teorii a procvičujeme úderovou
techniku a taktiku.
Nezapomenou děti tenis během
prázdnin? „V žádném případě, pořádáme jak pro děti, tak i pro dospělé
tenisová soustředění, chcete-li kempy, v Plzni a v jejím okolí. Zájemci
o tenis se mohou podívat na naše
webové stránky www.extratenis.cz,
na nichž najdete nejen kontakty, ale
i řadu fotografií a videí z tenisového
života, spoustu trenérských rad,
postřehů apod. Tenisu zdar!“
Děkuji za váš čas.
redakce

Tenis na 14. ZŠ

Již 3 roky vedou tenisový kroužek
na 14. ZŠ pan Ing. Petr Trojáček se
svým synem Bc. Petrem Trojáčkem,
studentem ZČU a tak nás napadlo
podělit se s nimi o jejich názory.
Na otázku, jak se dostali k tenisu,
odpovídá trenér senior: „Tenis jsem
začal hrát na vysoké škole jako student, zajímal jsem se o něj a to mi
zůstalo po celý život. Naučil jsem
tenis oba syny, ale nakonec stejně
skončili u jiných sportů, starší u fotbalu na Doubravce a mladší u házené v Újezdu. Nicméně tenis si se syny
občas zahraji i teď, zatím mě ani
jeden z nich neporazil, ale někdy
moje porážka přijde.“ Trenér junior
doplňuje: „Jako dítě jsem hrozně
rád běhal, soutěžil a i když jsem měl
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Pestrá činnost školní družiny při 22. základní škole
Děti ze školní družiny při 22. základní škole se opravdu nenudí. Od
nového roku si užily mnoho zajímavých akcí. Byla to například přehlídka talentů, kdy děti připravily
pro své kamarády netradiční
vystoupení. V aule školy proběhlo
představení, kdy děti tančily, zpívaly, hrály na hudební nástroje
nebo předváděly scénky. V únoru

jsme se opět společně bavili na karnevalu, který byl plný pestrých
masek a tance. Svoji výtvarnou
šikovnost jsme si vyzkoušeli při
vytváření obrázků pro Obvodní
knihovnu Doubravka. Zapojili jsme
se do projektu Kde končí svět
a malovali nejrůznější zvířata. Pro
nejúspěšnější byla připravena
beseda a dáreček s diplomem. Jed-

nou z posledních vydařených akcí
bylo sportovní odpoledne na téma
Čarodějnice. V mnoha sportovních
disciplínách si děti mohly vyzkoušet třeba hod koštětem, čarodějnou stezku pozornosti, skok v pytli
a spoustu dalších zajímavých disciplín. Bylo by škoda nezmínit akce,
kdy děti pomáhají druhým. V letošním roce jsme na podporu dětí

s cystickou fibrózou uspořádali
Větrníkový den s průvodem, připojili se k akci Sněhuláci pro Afriku
a vyráběli drobnosti pro jarmark,
jehož výtěžek putoval na konto
Kuře. Byl to opravdu pestrý rok, kdy
jsme zažili plno zábavy a naučili se
pomáhat.
Martina Burešová
vedoucí školní družiny při 22. ZŠ

Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce.
Na fotografii je zachycena část Doubravky a my vybereme
z došlých správných odpovědí jednoho výherce, nebo výherkyni.
Fotografii celého objektu zasílejte na e-mail:
krizkovap@plzen.eu.
Do e-mailu uveďte prosím telefonní kontakt.
Ukončení soutěže je 31. července 2018.

Vojenský kemp
V rámci letošních oslav osvobození
na Doubravce se na Lobezských loukách ve dnech 2.–3. května 2018
konal vojenský kemp. K vidění zde
byla například historická vozidla,
polní lazaret a řada dobového

vojenského vybavení. Vojenský
kemp byl zaměřen hlavně na to, jak
děti z doubraveckých MŠ zajímavou
formou seznámit s historií československých vojáků, kteří se podíleli na
osvobození naší vlasti.
redakce
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Sportovní a dětský den na Lobezských loukách
V sobotu 26. května 2018 pořádal
MO Plzeň 4 společně s D klubem
na Lobezských loukách Sportovní
a dětský den. Tento zábavný den
začal v 9:00 hod běžeckými závody
pro děti a dospělé. Jako první na
trať dlouhou 3,5 km vyběhly děti
s rodiči, mimo jiné starosta MO
Plzeň 4 Michal Chalupný s dcerou
a místostarosta David Zrostlík společně se svým synem i dcerkou. Pro
děti byla připravena spousta zábavy, mohly si vyzkoušet řadu sportů,
jako například kickbox, florbal, ragby, vodní sporty, nebo se projet na
koních. Mezi pozvanými hosty byli
automobilový závodník Václav
Pech jun. společně s kolegou
Petrem Uhlem a kapitánem házenkářské reprezentace Karlem Noca-

rem. Na pódiu diváci mohli vidět
ukázky několika netradičních sportů, jako například ukázku brazilského bojového umění capoeiry, nebo
ukázka parkouru. Pro všechny malé
návštěvníky byly připraveny drobné odměny, nechybělo malování
na obličej, tvořivé dílny nebo opékání vuřtů. Na závěr tohoto sportovně zábavného odpoledne
poděkovali starosta MO Plzeň 4
Michal Chalupný společně s místostarostou Zdeňkem Mádrem všem
zúčastněným a popřáli krásný zbytek sobotního odpoledne. Jako
pomyslný zlatý hřeb programu
vystoupila na závěr skupina Lucie
Revival. Počasí bylo nádherné a tak
si jistě tento pohodový den všichni
přítomní náramně užili☺ redakce

V srpnu se uskuteční závod PILSENMAN
Tradiční terénní závod PILSENMAN 2018 se bude
konat v sobotu 11. srpna v Plzni-Doubravce na louce
u sv. Jiří. Již 16. ročník této sportovní akce zahrnuje
dva závody – triatlon a kvadriatlon.
Triatlon PILSENMAN EASY se skládá z plavání, jízdy
na horském kole
a běhu. Je to závod méně náročný, určený pro sportovce všech výkonnostních kategorií a je vhodný i pro
začínající sportovce. Mnohem náročnějším závodem
je terénní kvadriatlon PILSENMAN tvořený plaváním,
jízdou na lodi, cyklistikou a během. Oba závody nabízejí možnost startu v týmových soutěžích.
Připraven bude i doprovodný sportovní program
a závod v dětském miniduatlonu. Podrobnosti k závodům naleznete na internetové stránce www.pilsenman.cz, kde je možné se k závodům přihlásit.
Sportovní akci finančně podporuje MO Plzeň 4.
Lenka Kalinová,
Pilsenman Club
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