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Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4
Tomáš Soukup
starosta MO Plzeň 4, (ANO 2011)
Jmenuji se Tomáš Soukup a v Plzni 4
jsem se narodil a žiji zde celý život.
Díky tomu znám její kladné stránky,
ale zároveň jsem si vědom, kde má
své slabiny a jaké jsou možnosti jejího
rozvoje. Právě to byla moje motivace,
proč vstoupit do komunální politiky.
Díky vám mám od 5. listopadu 2018
možnost být starostou Plzně 4. Dosud
jsem byl zaměstnán jako projektový
manažer pro vývoj počítačových aplikací. Jedná se o obor, který je zaměřený především na efektivitu řízení.
Právě tyto zkušenosti bych rád praktikoval v politice – méně emocí, více
věcnosti a dokončování projektů. Rád
bych zvýšil zájem občanů o rozvoj
městského obvodu, a to zejména zavedením moderních prvků, jako je
participativní rozpočet (část rozpočtu je vyhrazena pro vámi navržené
projekty), transparentní řízení, nebo pravidelná setkání s občany. Tyto
a další cíle vám v nejbližší době představíme v programovém prohlášení.
Byl bych rád, kdybychom společně tvořili Plzeň 4.
Ale dost už s politikou... rád bych vám touto cestou popřál krásné a klidné
prožití vánočních svátků, ať jsou plné pohody a času stráveného s vašimi
blízkými.
váš starosta MO Plzeň 4

Anna Cajthamlová, 54. MŠ, MO Plzeň 4
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Ing. Zdeněk Mádr
1. místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Působím ve funkci prvního místostarosty našeho obvodu již 12 let
a tak si dovoluji říci, že obvod znám

Lenka Kočová
místostarostka MO Plzeň 4, (ODS)

Václav Beran
místostarosta MO Plzeň 4, (ANO 2011)

dobře. Jsem přesvědčen, že dobře
znám i problémy, které je potřeba
řešit. Jsem stavební inženýr a tak
bych chtěl využít svých profesních
zkušeností a znalostí problematiky
našeho obvodu a věnovat se předně
všemu, co zkvalitní bydlení občanům našeho obvodu. V následujícím
funkčním období bych se chtěl
věnovat zejména investicím a hospodaření s majetkem města na
našem obvodě. Na co bych se chtěl
nejvíce soustředit, je dokončit přípravu a realizovat rekonstrukci
bývalé školy a konzervatoře
na Habrmanově náměstí na důstojný a moderní úřad našeho obvodu.
Bude potřeba realizovat dlouho připravované a pro občany našeho
obvodu nezbytné investice, jako
např. rekonstrukce Červenohrádecké ulice, kanalizace a dokončení

vodovodu ve starých Lobzích, lávku
přes Rokycanskou ulici, zrekonstruovat červenohrádeckou a bukoveckou nádrž včetně přilehlých
prostor, aby lépe sloužily jako rekreační a odpočinkové zázemí obyvatel
okrajových částí našeho obvodu.
Bude potřeba věnovat se přípravě
dlouhodobých investic, které jsou
nezbytné pro rozvoj našeho obvodu, zejména vybudování vodárenské infrastruktury pro zajištění
dostatku pitné vody. Měli bychom
pokračovat v revitalizaci vnitrobloků
našich sídlišť a budovat nová parkovací místa bez negativních dopadů na kvalitu zeleně a životního
prostředí. Bude potřeba činit konkrétní kroky k tomu, abychom co
nejvíce vytěsnili těžkou a kamionovou dopravu z území našeho obvodu. Rád bych, abychom neustoupili

od záměru získat rozhlednu Chlum
do majetku města a vybudovat zde
turisticky zajímavý cíl tak, jako tomu
bylo v minulosti.
Chci se rovněž zaměřit na jednu
z priorit kvalitního bydlení a to je
bezpečnost. Pokud se nebudeme
ve svém obvodě cítit bezpečně,
nebudeme se v něm cítit jako doma.
Je tedy potřeba účinně bojovat
s bezdomovectvím, nelegálními
ubytovnami zahraničních dělníků
a jejich nekontrolovatelným pohybem po ulicích a v parcích kolem
nás. Je to nebezpečný zárodek
možného nárůstu kriminality a vandalismu, proti kterému je potřeba
bojovat všemi dostupnými prostředky.

Milí spoluobčané, do komunální
politiky jsem letos vstoupila poprvé
a moc si vážím toho, že jsem spolu
se svými kolegy dostala příležitost
starat se o náš obvod.
Žiji zde více než dvanáct let a troufám si říct, že náš obvod patří k těm
lepším a bezpečnějším částem
Plzně. Zároveň ale vnímám, že je co
zlepšovat. Mrzí mě, že se dlouhodobě nedaří zrealizovat některé projekty, jako je například rekonstrukce
Hrádecké a Červenohrádecké ulice
včetně vybudování chodníku
a cyklostezky nebo přestavba chátrající budovy bývalé školy na Habrmanově náměstí. To jsou příklady
úkolů, které jsou nyní před námi.
A jaké jsou mé další priority? Vzhle-

dem k tomu, že mám na starost
oblast životního prostředí, patří sem
dostatek zeleně a parků, čistá, upravená a uklizená veřejná prostranství,
fungující odpadové hospodářství.
Při jakékoliv naší činnosti jsme
odpovědní za zachování příznivého
životního prostředí, proto chci při
realizaci projektů mimo jiné klást
důraz na zadržování vody v krajině.
Chtěla bych také zmínit, že již několik let funguje aplikace PlzniTo
(www.plznito.cz), jejímž prostřednictvím můžete nahlásit takové
problémy jako je nefunkčnost veřejného osvětlení, černé skládky, poničené dopravní značení, rozbité
lavičky a chodníky, poškození dětských hřišť a jiné závady. Teď nás ale

čeká zima a spolu s ní se určitě
dočkáme sněhové nadílky. Zatímco
dětem přináší spoustu radostí, nám
dospělým také spoustu starostí. Náš
úřad je samozřejmě připraven postarat se o místní vozovky a chodníky, aby byly včas odklizené
a bezpečné pro chodce i řidiče.
S blížícím se koncem roku mi dovolte, abych vám a vašim rodinám
popřála krásný vánoční čas a do
nového roku vše dobré, hodně zdraví a štěstí. Budu se těšit na setkání
s vámi v příštím roce.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se vám představil.
Jmenuji se Václav Beran, je mi 66 let.
Mám tři děti a pět vnoučat.
Jsem Plzeňan, s rodinou bydlíme na
Doubravce již pět let. Status
důchodce si zatím neužívám, protože se stále pracovně a politicky
angažuji. Celý svůj profesní život
jsem spolupracoval s lidmi a jsem
vděčný, že v této činnosti mohu
pokračovat i nadále. Před vstupem
do Hnutí ANO v roce 2012 jsem
nebyl v žádné politické straně. Čtyři
roky jsem zastával pozici zastupitele
a člena Finančního výboru.
Mou vášní a zálibou je sport. Nejvíce
se odreaguji s partou přátel při volejbalu. Na kole se nejčastěji vydávám

do oblasti Brd a okolí. Příjemným
zpestřením celoročního pracovního
běhu jsou pro mne koncerty světoznámých kapel. Naposledy mne
rodina obdarovala koncertem Rolling Stones. Jsem spokojen, když se
jako rodina setkáme a já mohu grilovat dobroty, které sám připravím.
Při posezení si tak můžeme popovídat o našich radostech a starostech. Rodina mi byla vždy opěrným
pilířem, díky kterému jsem se mohl
kariérně a lidsky rozvíjet. Jsem člověk velmi komunikativní, přímý
a nebojím se smysluplné diskuse. Je
důležité umět naslouchat druhým
a ctít názor. Rád analyzuji a vyhodnocuji, hledám optimální řešení
problémů.

Na postu místostarosty je mým hlavním cílem v nadcházejícím volebním období vytvořit z Doubravky
atraktivní a prosperující místo pro
život.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Nově zvolení zastupitelé Městského obvodu Plzeň 4
Dne 5. listopadu 2018 se konalo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MO Plzeň 4.
Všichni nově zvolení zastupitelé složili slib do rukou
bývalého starosty Bc. Michala Chalupného. Zastupitelé volili nové vedení MO Plzeň 4. Čtvrtý plzeň-

ský obvod povede v následujících čtyřech letech
starosta Tomáš Soukup (ANO). Jako první místostarosta uvolněný byl zvolen Ing. Zdeněk Mádr
(ODS), další dva místostarostové neuvolnění jsou
pan Václav Beran (ANO) a paní Lenka Kočová

Členové Zastupitelstva MO Plzeň 4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ing., MBA Martin Barták
Václav Beran
Ing. Lenka Brodzianská
Ing. Jiří Hanousek
Mgr. Lukáš Hegner
František Hlásek
Bc. Michal Chalupný
Ing. Jan Kakeš
Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová
Mgr. Milan Karas
Václav Kašpar
Ing. Miloslav Kepka
Lenka Kočová

ANO
ANO
ODS
Piráti
ODS
KSČM
ČSSD
ANO
ANO
ANO
ODS
ODS
ODS

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ing. Václav Lacyk
Ing. Jiří Lodr
Ing. Zdeněk Mádr
Mgr. Tomáš Pastirčák
Bc. Dis. Stanislav Ptáčník
JUDr. David Sedláček
Tomáš Soukup
Ing. arch. Jan Toman
Mgr. Jana Tomšíková
Mgr. Lukáš Zelinka
Mgr. David Zrostlík
Mgr. Eva Zrostlíková

(ODS). Do uvolněné funkce předsedy Kontrolního
výboru byl zvolen Bc. Michal Chalupný (ČSSD),
do neuvolněných funkcí předsedů finančního
výboru Ing. Martin Barták, MBA (ANO) a výboru
bezpečnosti Ing. Jan Kakeš (ANO).

Členové Rady MO Plzeň 4:
TOP O9
KDU-ČSL
ODS
Piráti
ODS
ČSSD
ANO
TOP O9
Piráti
ANO
ČSSD
ČSSD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tomáš Soukup
Ing. Zdeněk Mádr
Václav Beran
Lenka Kočová
Mgr. Lukáš Hegner
Ing. Lenka Brodzianská
Ing. Václav Lacyk

ANO
ODS
ANO
ODS
ODS
ODS
TOP 09

Nová obvodní služebna Městské policie Plzeň-Doubravka
Okrsek E – Újezd, Bukovec
str. František Tejml
tel. č. 601 115 821

Upozorňujeme občany, že od 1. 11. 2018 naleznou obvodní služebnu Městské policie
Plzeň-Doubravka na nové adrese v Polední ul. č. 6, v Plzni-Lobzích. V souvislosti
s touto změnou došlo i ke změně telefonního čísla. Telefonní kontakt pro doubraveckou služebnu městské policie je 378 036 955.
V platnosti zůstávají telefonní čísla na okrskové strážníky.
Okrsek A – Lobzy
Okrsek D – Újezd
str. Luboš Bušek
str. Kateřina Barfusová
tel. č. 725 921 882
DiS.
Teritoriální vymezení okrsku:
tel. č. 601 115 820
Cvokařská, Dlouhá, Hvězdná,
Jasná, Lobezská, Měsíční, Na
hraně, Nad Dalmatinkou,
Nákupní, Nad Úslavou, Ostruhová, Pod Švabinami, Pod
Vrchem, Polední, Republikánská, Revoluční,
Rodinná, Rohová, Rokycanská, Rolnické náměstí,
Sluneční, Sokolská, Souběžná, U Zahrádek, Václavská, Vyhlídková, Živnostenská

Teritoriální vymezení okrsku:
Bazalková, Duhová, Ejpovická, Hrádecká, Hraniční,
Klabavská, Kyšická, Levandulová, Na Františkově, Na
radosti, Průběžná, Staroveská, třída Vojtěcha
Rojíka, Újezdská, V koutě, V rolích, Ve Dvorcích,
Zábělská

Teritoriální vymezení okrsku:
Újezd, Bukovec, Dýšinská,
Hájová, Haltýřská, Hlavní,
Horomyslická, Horova, Hvozdíková, Chlumská, Jitrocelová, K papírně, K studánce, K úvozu, Klidná,
Malinová, Mezi podjezdy, Na drážkách, Na háji,
Na Chlumku, Na klínu, Na radlici, Na rovině, Na
rozcestí, Na rybníčku, Nad koupalištěm, Nad mlýnem, náměstí Karla Panušky, Národní, Pod kruhovkou, Pod rozhlednou, Slepá, Svatojirská,
Svážná, U lísy, U panského dvora, U smaltovny,
V brance, V Lomečku, V zápolí, Ve dvoře, Vedlejší,
Za ovčínem, Zábělá, Zábělská, Zemědělské
náměstí

Okrsek F – Červený Hrádek
str. Milan Hanzlík
tel. č. 601 115 824
Teritoriální vymezení okrsku:
Bezinková, Borůvková, Červenohrádecká, Formanská,
Jižní, K Bukovci, K doubí, K fořtovně, K Haltýři, Klestová, Křivá, Ledová, Na háji, Na lukách, Na Stráni, Na vrchu,
Ostružinová, Pěší, Pod hospodou, Pod školou,
Přímá, Rokycanská, Stinná, Suchá, U hřiště, V hájku, V mokřinách, Ve Svahu, Vesnická, Zvonková

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

Předvánoční období
Vážení občané,
stejně jako pro většinu z vás je i pro doubravecké strážníky předvánoční
období časem shonu. Strážníci v tomto období provádějí zvýšený dohled
u pošt, bank, bankomatů v okolí obchodních center a hřbitovů. Dále se
zaměřují i na kontroly městských lesů, kde dochází ke krádežím stromků
nebo ke sběru jmelí bez potřebného povolení.
Svojí přítomností na exponovaných místech se strážníci snaží předejít
možným kapesním krádežím nebo vloupáním do zaparkovaných vozidel.
Neboť právě předvánoční shon a velká koncentrace lidí lákají různé lapky,
kterým toto prostředí poskytuje anonymitu. I přes zvýšené nasazení bezpečnostních složek je nutné chovat se obezřetně a dávat si pozor na své
osobní věci.
Neusnadňujte práci zlodějům!
■ Nenoste s sebou vyšší finanční hotovost.
■ Doklady, peníze, platební karty a mobilní telefony mějte neustále
u sebe, nejlépe ve vnitřních kapsách oblečení.
■ Při výběru finanční hotovosti věnujte pozornost svému okolí.
■ Při nákupu neodkládejte své tašky a kabelky do nákupních košíků,
nebo jinak neponechávejte bez dozoru.
■ Ve vozidlech neponechávejte věci viditelně odložené, aby nelákaly
zloděje. Při vloupání do vozidla, spáchají zloději většinou větší škodu,
než je cena odcizených věcí.
■ Klidné a bezstarostné předvánoční dny přejí občanům strážníci
z obvodní služebny Městské policie Plzeň-Doubravka.

Blíží se konec roku a už tradičně je to slyšet. Pryč jsou doby, kdy na
oslavu silvestra sem tam bouchla po domácku vyrobená petarda, nebo
nějaký myslivec pro radost vystřelil do vzduchu. Dnes jsou obchody
plné zábavní pyrotechniky, reklamní letáky nás zavalují informacemi
o jejich výhodné ceně a pyrotechniku I. kategorie si legálně mohou
koupit již patnáctiletí. A tak petardami a ohňostroji oslavujeme silvestra
již od Mikuláše bez ohledu na ostatní. Zatím co si jedni užívají, zejména
starší občané, rodiče malých dětí a zvířata trpí. Jelikož se právě toto
období blíží, žádám vás, buďme k sobě maximálně ohleduplní.
Co se však nezměnilo, je nebezpečí, které hrozí při zacházení se zábavní
pyrotechnikou. Legálně zakoupená pyrotechnika je sice bezpečnější
než ta podomácku vyrobená, ale zcela bez rizika není. Zvláště pak nejsou-li dodržovány pravidla pro její používání, používají-li ji osoby pod
vlivem alkoholu, nebo děti. Právě děti v této oblasti rády experimentují,
a proto na ně zaměřují svoji pozornost strážníci Městské policie Plzeň
– Odboru analýzy a prevence kriminality, kteří pořádají besedy zaměřené na tuto problematiku. Zatím poslední preventivní beseda na téma
„pyrotechnika“ proběhla v našem obvodu dne 26. 11. 2018 v areálu
„Pod Chlumem“ a byla určená doubraveckým skautům.
Několik základních rad pro používání pyrotechniky:
■ Nakupujte zábavní pyrotechniku jen v kamenných obchodech s českým
návodem k obsluze a vždy se jím řiďte.
■ Pyrotechnika nepatří do rukou malých dětí. Tímto bych chtěl apelovat
na prodejce, aby byli zodpovědní a dětem pyrotechniku neprodávali,
a na rodiče, aby se zajímali o to, za co jejich děti utrácejí peníze a nenechávali je bez dozoru pyrotechniku užívat.
■ Pyrotechniku nikdy nepoužívejte, jsou-li blíže než 15 metrů jiné osoby
nebo zvířata.
■ Pyrotechnické předměty nesmějí být použity v místnostech, dopravních
prostředcích, v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů
důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
■ V případě, že vám pyrotechnika nevybuchne, řiďte se vždy návodem
na použití. Ideální je několik minut vyčkat a poté pyrotechniku zalít
vodou.
■ Při zacházení s pyrotechnikou mějte na paměti, že každá i sebemenší
chyba může mít katastrofální následky.
Bc. Karel Hais
Velitel obvodní služebny Doubravka
Polední 6, 312 00, Plzeň
Tel.: +420 378 036 952
E-mail: hais@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz

Bc. Karel Hais
Velitel obvodní služebny Doubravka, Polední 6, 312 00, Plzeň
Tel.: +420 378 036 952, e-mail: hais@plzen.eu
Web: www.mpplzen.cz

Představení Výboru bezpečnosti ZMO Plzeň 4
Vážení čtenáři,
obyvatelé Doubravky,
uplynuly dva měsíce od komunálních voleb a na Doubravce je již
ustanovené nové politické vedení.
Průřez všech předvolebních programů se dotýkal bezpečnosti. Bezpečnost je to co se skloňuje na
všech úrovních politiky i ve většině
měst a jejich obvodů. Zastupitelstvo čtvrtého plzeňského obvodu
nebere bezpečnost na lehkou váhu

a důkazem toho je, že bezpečnostní komise byla nově povýšena na
bezpečnostní výbor.
Dovolte, abych se vám nyní představil. Jmenuji se Jan Kakeš a byl
jsem zastupitelstvem zvolen jako
předseda tohoto výboru. Bezpečnostní výbor je 9členný a je složený
z celého politického spektra Doubravky. Jeho rozmanité zastoupení
nám dává široký pohled na tématiku bezpečnosti. Jsem rád, že ve
výboru bude zastoupen pohled jak

lidí pracujících v oboru, tak lidmi
se zkušenostmi jako běžní občané.
Jednotným cílem je samozřejmě
bezpečná Plzeň 4, k dosazení tohoto je potřeba si analyzovat vnější
podněty, které tomuto stavu odporují. V poslední době je skloňována
tematika ubytoven a cizinců. Na to
je potřeba reagovat nejen celostátní aktivitou, ale hlavně důslednou
kontrolou a vyváženou zodpovědností. Dalším důležitým bodem
jsou lidé bez domova. U těch je

důležité zaměřit se na možnost tyto
lidi vracet zpět do společnosti.
Čeká nás dost práce v problematice, na kterou není jednoznačné
řešení. Dílčími kroky ale můžeme
současný stav zlepšovat a tím
vylepšit soužití obyvatel v obvodu
a minimalizovat možný vznik
sociálně vyloučených skupin nebo
lokalit.

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

Ing. Jan Kakeš (ANO),
předseda výboru

4

Prosinec 2018

Zkušební provoz železničního tunelu zahájen
Dne 15. 11. 2018 o cca 16:30 projel
jižní částí Ejpovického tunelu, který
je součástí projektu Modernizace
trati Rokycany-Plzeň první oficiální
nákladní vlak a o den později o cca
8:20 první osobní vlak. Vlaky jižním
tunelem jezdí zatím omezenou
rychlostí 50 km/hod z důvodu probíhajících prací v tunelu severním,
od nového grafikonu žel. dopravy
tj. od 9. 12. 2018 budou vlaky jezdit
rychlosti 120 km/hod a od června
příštího roku 160 km/hod. Završila
se tak stavební etapa dokončení
tohoto významného projektu
v rámci modernizace trati železničního koridoru z Prahu do Plzně a to
zahájení zkušebního provozu jižního tunelu. Ve druhém, severním

tunelu bude zahájen zkušební provoz od 7. 12. 2018.
Zahájení zkušebního provozu předcházelo cca 5 let výstavby, kdy
se stavba potýkala s rozsáhlým
archeologickým výzkumem v oblasti zářezu vjezdového portálu, či
komplikacemi během ražeb obou
tunelů spojených s neočekávanými
vyššími přítoky podzemní vody, větším rozsahem nestabilního nadloží
nebo větší abrazivitou zastižených
hornin. Poslední týdny stavby byly
ve znamení dokončování pevné
jízdní dráhy a technologie potřebné
pro provoz tunelů. Tunely jsou
vybaveny osvětlením, požárním
suchovodem, řadou bezpečnostních značení a kamer, scannery hlí-

Severní tunel se vstupem do propojky č.1

dající vstupy do tunelů, systémem
ZPDP – zařízení pro detekci požáru,
ASHS – automatický samozhášecí
systém a radiovým signálem
GSM-R. V propojkách, které jsou
umístěné po cca 500 tunelu a spojují oba tunely, a které v případě
mimořádnosti poslouží k úniku
osob do bezpečné zóny druhého
tunelu, se nacházejí místnosti slabo
a silnoproudých rozvodů, trafostanice a systém nuceného větrání.
Obě tunelové trouby jsou vybaveny
pevnou jízdní dráhou, která umožňuje vjezd mobilní techniky jednotek IZS.
Ing. Štefan Ivor,
vedoucí projektu,
Metrostav a.s. Divize 5, Praha

Výjezd prvního osobního vlaku z jižního
tunelu na plzeňském portálu

Výjezd prvního osobního vlaku z jižního tunelu na kyšickém portálu

Listopadové vítání občánků
Den 13. listopadu připadl na
poslední Vítání občánků v tomto
roce.
Místostarosta Městského obvodu
Plzeň 4 Zdeněk Mádr přivítal 11
holčiček a 14 chlapců.

Slavnostní odpoledne doprovodil
po hudební stránce Plzeňský dětský sbor ze ZUŠ Bedřicha Smetany
z Plzně-Lobez pod vedením
Bedřišky Koželuhové, na klávesy
již tradičně zahrál Miloš Chaloup-

ka. Městský obvod obdaroval nové
občánky ložním povlečením,
dekou a knížkou O Hájánkovi
a Ospalce, pro maminky nově
narozených občánků byly připraveny květiny v podobě bílých lilií.

Rodičům i dětem přejeme co nejvíce štěstí a zdraví.
Veronika Nová,
oddělení kultury a propagace
ÚMO Plzeň 4

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

5

Prosinec 2018

Nově dokončená parkoviště a vnitrobloky na Doubravce
V průběhu měsíce října byla postupně dokončena parkoviště, o kterých
jsme vás již informovali v předchozích Doubraveckých listech. Dovolujeme si jen krátké shrnutí:
• Parkoviště v ulici Pod Vrchem –
zde vzniklo zcela nové parkoviště
s kapacitou 49 parkovacích stání.

• Úprava vnitrobloku v ulici U Družby (za poštou) – nová parkovací
stání pro mateřskou školu, klienty
pošty a místní obyvatele s celkovou kapacitou 35 míst.
• Úprava vnitrobloku Ke Kukačce
– 45 parkovacích stání a sadové
úpravy.

• Výše zmíněná parkoviště mají
společné materiálové složení
povrchů. Jsou vyhovena ze zasakovacích betonových tvárnic, tj.
dešťová voda není odváděna a je
zasakována v místě nově vzniklých parkovacích míst.
• Úprava vnitrobloku Revoluční –

Parkování v ulici Pod Vrchem

Úprava vnitrobloku Revoluční – Dlouhá

Úprava vnitrobloku v ulici Družby

Parkování v ulici Ke Kukačce

Dlouhá – zde došlo k rekonstrukci
inženýrských sítí, výsadbě zeleně,
osazení nových herních prvků
a vzniku 34 parkovacích míst.
Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic
ÚMO Plzeň 4

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Nově otevřené hřiště v Bukovci
V prvních listopadových dnech byla realizována občanům přislíbená
stavba nového dětského hřiště v Bukovci „za garážemi“, v blízkosti
Klidné ulice. Na místě byla postavena herní sestava s názvem Opičí
hrad, jež je vyrobena z vysoce kvalitního a odolného akátového dřeva.
Prvek je tvořen dvěma věžičkami, lanovými prvky, lezeckou stěnou,
žebříky, kreslicí tabulí, ručkovacími madly a samozřejmě skluzavkou.
Pod prvkem byla rovněž zbudována dopadová plocha, která stejně

jako samotný herní prvek, splňuje příslušné normy určené pro bezpečný provoz veřejně přístupných dětských hřišť.
Do konce letošního roku v tomto prostoru dále proběhne úprava
povrchu hřiště pro rekreační sporty a jeho okolí, včetně zbudování
nového ohniště. V jarních měsících pak bude instalován vhodný mobiliář.
Lukáš Vojta,
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Bukovecká kaplička
je nově opravená
Naše kaplička patří mezi dominanty
obce. Je postavena na okraji náměstíčka a nelze ji při procházce obcí přehlédnout. Tato stavba je jedním ze
symbolů obce, jež se nachází na
spoustě dobových fotografií a nebo
pohlednic. Do roku 2016 se o úpravu
vnitřního prostoru starala vzorně
občanka Bukovce. V roce 2017 si
kapličku vzal pod patronát Sbor dobrovolných hasičů Bukovec – stará se
o její vnitřní vzhled. Konstatovali jsme,
že tento objekt by si zasloužil celkovou opravu. Požádali jsme jménem
SDH Bukovec SVSm Plzně, která má
objekt ve správě o odborné posouzení stávajícího stavu. Bylo nám vyhověno a přislíbena oprava v roce 2018.
Byla vyměněna velká část krovu, celková střešní šindelová krytina, kompletní oprava fasády, oprava vnitřního
prostoru atd. Velkou restaurátorskou
opravou prošel též kříž a zvon kaple.
Díky opravě zvonu, bylo pro nás
odhaleno tajemství pravděpodobného letopočtu vzniku kapličky. Na zvonu bylo objeveno bohaté zdobení
a nápis s letopočtem 1733.
Vzhledem k historii této stavby si jí
musíme vážit a jsme na ni právem
pyšní. Josef Šedivec, SDH Bukovec

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Úspěšná sezona mladých hasičů z Bukovce
Bukovečtí Plamínci, tak si říká parta
mladých bukoveckých hasičů, kterou tvoří 10 dětí ve věku 5–11 let.
Dětské družstvo bylo založeno
v roce 2016 po dlouholeté pauze
v činnosti mládeže u sboru dobrovolných hasičů v Bukovci. Jednoduše, původní dětské družstvo
dospělo a na omladinu jsme si
museli počkat. A vyplatilo se.
V letošním roce naše děti absolvovaly řadu soutěží a branných závodů, ať již v rámci kol soutěže Plamen,

tak i mimo něj. První závod sezony,
kterého se děti zúčastnily, bylo střelecké klání na Doubravce, následovala dětská halová soutěž, branný
závod záchranářských týmů na Drahotíně, dvoudenní závěrečné kolo
Plamen na AS Plzeň, dětská soutěž
v Újezdě a Božkově.
Ve všech případech si naše děti vedly skvěle a vzhledem k jejich věku
dosáhly i krásných umístění. Tím největším úspěchem však bylo vítězství
v soutěži v požárním útoku uspořá-

dané v rámci Dne s dobrovolnými
hasiči v Lobzích.
Příjemnou změnou a novou zkušeností byl branný závod dětských
hasičských družstev v Heřmanově
Huti, na který byly naše děti pozvány
a rozhodně se s umístěním neztratily
ani za hranicemi okresu.
Cílem práce s dětmi je nejen výcvik
požárního sportu a disciplina, ale
snaha vychovat děti k samostatnosti, týmové práci a především
naučit je mít radost ze všeho, do

čeho se pustí, byť ne vždycky budou
stoprocentně úspěšní, mít radost
z každého nového zážitku a udělat
radost i někomu jinému. I proto naše
děti navštívily např. Domov sv. Jiří
pro seniory, aby přinesly úsměv
a trochu energie jeho obyvatelům.
Tak hodně štěstí, Plamínci, do nové
sezony!
Za SDH Bukovec
Lenka Kalná

Vánoční osvětlení
Vánoční světelné dekorace umístěné
na stožárech veřejného osvětlení
zdobí již několik let ulice městského
obvodu Plzeň 4 po celý adventní čas.
Jedná se o Masarykovu ulici od křižovatky s Rokycanskou ke křižovatce
se Zábělskou ulicí, Habrmanovo
náměstí a pěší zónu za OD Centrum.

Vánoční stromeček před budovou
ÚMO Plzeň 4 a v parku na Habrmanově náměstí se rozsvítí již 1. prosince. V letošním roce budou vánoční
světýlka umístěna i na Rokycanské
třídě a celé nově zrekonstruované
Dlouhé ulici. Bc. Šárka Hrabáková
vedoucí odboru SSI ÚMO Plzeň 4

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Doubravecký klub & kulturní dění v Městském obvodě Plzeň 4
Doubravecký klub, který je provozován Městským obvodem Plzeň 4,
zahájil svou činnost na adrese Zábělská 54B v únoru roku 1998.
Již 20 let zde Doubravecký klub pro
občany obvodu připravuje pravidelné volnočasové aktivity pro všechny
věkové kategorie. Nejvíc návštěvníků našich kurzů je z řad dětí a seniorů. Nabízíme jim pohybové,
výtvarné a hudební kurzy a také kurzy angličtiny.
V přízemí budovy Doubraveckého
klubu se nacházejí tři klubovny
a v prvním patře je k dispozici sál.
Právě sál je prostorem, ve kterém
probíhají jednorázové kulturní akce,
které obohacují život obyvatel našeho obvodu. Pro děti jsou to pohádková
představení
různých
divadelních spolků, maškarní karneval, mikulášská nadílka a minisilvestr. Pro seniory k nám na čtvrteční
odpoledne zveme známé umělce
a účinkující. Na konci prosince si
s námi senioři mohou v D klubu
vyzkoušet silvestr nanečisto. Další
naší cílovou skupinou jsou mateřské
a základní školy, pro které každý rok
připravíme na pondělní dopoledne
několik pohádek a dvakrát v roce

tvořivou dílnu – Velikonoční
a Vánoční zdobení.
Každoročně probíhá na jaře velmi
oblíbená výtvarná soutěž pro děti
do 15 let.
V posledních letech se nám neustále
rozrůstá nabídka venkovních akcí,
které probíhají zejména v Habrmanově a v Lobezském parku. Pro
některé akce pro veřejnost nám
zázemí poskytuje OD Centrum
Doubravka. Vstup na všechny tyto
akce je zdarma.
Hned začátkem roku 2018 byla nově
mezi venkovními akcemi „Doubravecká zabijačka“, která měla velký
úspěch, a proto z ní chceme udělat
tradici, stejně jako z další akce, která
se vydařila – několikadenní „Doubravecké slavnosti vína a burčáku“,
na níž kromě nabídky vín a stánků
s občerstvením všechny upoutala
cimbálová lidová muzika. Obě akce
probíhaly v Habrmanově parku. Prostor pódia v tomto parku využíváme
hlavně pro pořádání koncertů
dechové a muzikálové hudby.
V nově upraveném Lobezském parku se na červen chystá oslava dne
dětí. Veřejnost se může těšit na
bohatý zábavný program a děti na

soutěže s odměnami. S prázdninami
se děti rozloučí na akci„Hurá do školy“, kde si užijí spoustu legrace
a s dobrou náladou tak mohou
vstoupit do nového školního roku.
Pro dospělé připravujeme na konec
června oblíbené týdenní promítání
filmů „Doubravecký projektor“
a milovníci dobrého jídla se v září
mohou těšit na soutěžní klání vybraných plzeňských restaurací s doprovodným programem na tradiční
akci „Doubravecký gurmán“.
„Mezinárodní den seniorů“ slavíme
každý rok začátkem října na populární akci „Den seniorů“ v atriu OD
Centrum Doubravka. A o měsíc později zde začíná akce „Čertí rojení“,
oslava svátku svatého Mikuláše
a začátku adventu. Tato akce začíná
zábavným programem v Centrumu
a pokračuje lampionovým průvodem do Habrmanova parku, kde na
veřejnost čeká vystoupení pěveckého sboru, rozsvícení vánočního
stromu a velký slavnostní ohňostroj.
Novinkou letošního roku byl také
příměstský tábor pro děti z MO
Plzeň 4. Pro velký zájem jsme se rozhodli uspořádat v roce 2019 dva turnusy tohoto tábora. Rodiče si tak

budou moci vybrat z nabídky červencového a srpnového termínu.
Budova Doubraveckého klubu
poskytuje formou pronájmu zázemí
několika spolkům a organizacím.
Dále nabízíme dvě klubovny a sál,
které si lze pro konání jednorázových akcí pronajmout v časech, kdy
nejsou obsazeny naším programem.
Veškeré informace k našim pravidelným volnočasovým aktivitám, jednorázovým akcím a pronájmu
naleznete na našich webových
stránkách www.dklubplzen.cz.
Navštívit můžete také náš facebookový profil
www.facebook.com/dklubplzen.
Stále se snažíme obohatit život v MO
Plzeň 4 kulturním programem
a zajištěním volnočasových aktivit
a vytvářet tak pohodovou a příjemnou atmosféru na území našeho
obvodu, především pro rodiny s dětmi a seniory. Děkujeme, že s námi
vaši radost sdílíte.
Náš kolektiv D klubu vám přeje krásné a pohodové Vánoce a těšíme se
na vás v roce 2019.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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14. základní škola má nové hřiště
V květnu 2018 byla zahájena rekonstrukce školního hřiště 14. základní
školy Plzeň na Doubravce. Hřiště
s běžeckým oválem a doskočištěm
bylo z roku 1974, kdy se škola otevřela.
Vznikl běžecký ovál a sprintérská
rovinka. V oválu je umístěno hřiště
na fotbal a další atletické sektory,
a to skok do výšky, skok do dálky
a hod koulí.

Nové sportoviště bude využíváno
nejen žáky školy pro výuku tělesné výchovy, školní družinou, sportovními kluby, které vedou
zájmovou odpolední činnost školy, ale i sousedícími mateřskými
školami, které využívají v současné době tělocvičnu.
V budoucnu škola plánuje vytvořit
pracovní místo správce sportoviště
a otevřít hřiště nejširší veřejnosti.

Slavnostního zahájení provozu
hřiště se symbolickým přestřižením
pásky se 2. října zúčastnili nejen
všichni žáci a paní učitelky naší
školy, ale i významní hosté – např.
první náměstek primátora Martin
Baxa s náměstkyní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Evou
Herinkovou a vedoucí OŠMT Dagmar Škubalovou, kteří dětem
z dané základní školy popřáli mno-

ho sportovních úspěchů a co
nejméně úrazů.
14. základní škola

Od jablíčka k moštu
Ve druhém říjnovém týdnu měly
děti ze dvou tříd 50. mateřské školy možnost prožít dopoledne
v moštárně Českého zahrádkářského svazu, z. s. v Plzni-Letné.
Tato již tradiční akce je v podzimním období vyvrcholením projektu „Od jablíčka k moštu“, v rámci
kterého mají děti příležitost sami
se podílet na výrobě pochoutek
z jablíček. Výjimečnost tohoto
zážitku spočívá v tom, že děti svá
vlastní jablíčka mohou sledovat
během celé jejich proměny.
S rodiči natrhají jablíčka a společně je pak odnesou do moštárny.
Tam pak s úžasem sledují, jak jsou
jablka nadrcena a drť vložena do
lisu. Prožívají okamžiky napětí,
když lis začne pracovat a najednou začíná vytékat lahodný mošt,
který hned namístě s nadšením
ochutnávají. Podílejí se i na plnění
lahví.
V současnosti, kdy jsme všichni
obklopeni průmyslově zpracovávanými potravinami, produkty ne-

známého původu a celou řadou
polotovarů, často ani dospělý člověk nemá reálnou představu
o tom, jak zpracování plodin do
podoby výsledného produktu
probíhá. Pro děti je tak možnost
nejen sledovat, ale v rámci svých
možností se na celém procesu
zpracování jablek na mošt i přímo
podílet, malým zázrakem. Je to
cesta, jak dětem ukázat a přiblížit
tradiční postupy, prohloubit jejich
vztah k regionálním produktům,
zdravé stravě a v neposlední řadě
upevňuje i pocity sounáležitosti
s prostředím, ve kterém žijí a bezprostředně se pohybují.
Naše velké poděkování za tuto příležitost přináleží zejména zahrádkářům v moštárně na Letné, díky
jejíchž laskavosti mohou děti naší
MŠ každý podzim vychutnávat
lahodnou chuť zlatavého čerstvého jablečného moštu.
Světlana Stolaříková,
učitelka

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Příroda očima dětí
Od začátku tohoto školního roku
spolupracují při poznávání světa
kolem sebe nejstarší děti z 6. mateřské školy nejen se svými rodiči, ale
také s dětmi z dalších evropských
zemí a studentkami učitelství pro
mateřské školy studujícími v Karlových Varech. Stěžejně jde o praktické a prožitkové aktivity dětí, ve
kterých se zaměřují na vnímání světa kolem sebe, přemýšlení o něm,
tvoření nejen z přírodnin, které pří-

roda aktuálně nabízí, ale i seznámení se se světem vzdálenějším. Děti
podnikají objevné vycházky přírodou, zkoumají, co se v ní právě děje,
tvoří to, co vidí a rozvíjejí tyto náměty dál s využitím dětské fantazie
a jejich pohledu na náš svět.
Spolupráce s dalšími evropskými
školami probíhá v prostředí twinspace, kde děti sdílejí svoje vnímání přírody, výtvory, které vzniknou
postupně při práci na jednotlivých
tématech ataké
svůj pohled na
vše okolo sebe
díky vlastním
příběhům, které
vznikají průběžně jako součást
společné práce.
Na začátku spolupráce vznikl
časopis ospolupráci všech škol

apro děti seznamovací interaktivní aktivity
jako
puzzle
s představením
škol, společný
evropský strom
jako skládanka
z částí přidaných jednotlivými školami a návod na skládanku
živočicha formou jednoduchého origamu. Dalšími výstupy budou příběhy, které budou mít stejný začátek
a děti z různých škol k nim vymyslí
svoje originální pokračování akonec,
vznikne pexeso s poznáváním květin
vytvořených dětmi všech zúčastněných zemí a hlavně kniha dětských
příběhů o přírodě s ukázkami vlastních výtvorů dětí představujících
jejich dětský svět v úrovni schopností
a dovedností dítěte předškolního
věku.

Obohacením tohoto tématu jsou
také práce studentů učitelství pro
mateřské školy z Karlových Varů,
jejichž celoroční práce z projektu
„Doteky přírody“ jsou možností
jinak pojatých aktivit pro předškolní
děti a motivací, zkoumat náš svět
také z trochu jiného úhlu pohledu.
Vznikly tak „hádanky“ v podobě studentských kreseb makročástí přírody. Obě školy se též vzájemně
obohacují o náměty na aktivity
a činnosti dětí k jednotlivým realizovaným tématům.
Martina Baníková, 6. MŠ Plzeň

Martinská světýlka
Ve středu 14. 12. 2018 se uskutečnil
již 9. ročník lampionového průvodu
nazvaný „Martinská světýlka“. Děti
se na příchod sv. Martina připravovaly již několik dní předem. Ve všech
třídách se připravovaly Svatomartinské rohlíčky, které nám paní
kuchařky následně upekly. Také se

vyráběly lucerničky, různými technikami se zdobili koníci, děti hrály
divadlo o sv. Martinu.
Samotný průvod začal v 17:00 ve
Špitálském lese a vedl přes les až
k ohništi. Na konci průvodu byla připravena stezka odvahy. Děti prošly
trasu lesem osvětlenou jen svíčkami

v lahvích a vlastním lampionem. Za
odměnu a statečnost dostal každý
balíček s ovocem a ořechy.
Na závěr na všechny čekal krásně
plápolající oheň. Všichni ochutnali
Svatomartinské rohlíčky plněné
mákem a někteří si upekli buřta.
I přes chladnější počasí se průvodu
zúčastnilo přes 70 dětí s rodiči.
U ohně bylo veselo a děti byly nadšené. Již nyní se těšíme na příští rok
a doufám, že se sejdeme opět v tak
hojném počtu.
Bc. Monika Mrázová,
50. MŠ
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Eva Hubatová
převzala
mezinárodní
cenu
Doubravecká spoluobčanka –
výtvarnice, umělecká fotografka, fotoreportérka a publicistka
Eva Hubatová převzala „Cenu
Evropské unie umění za uměleckou a kulturní činnost“.
Za dvacet let činnosti Evropské unie
umění bylo mimo jiné kulturní aktivity předáno přes tři sta Evropských
cen v pěti kategoriích do šestačtyřiceti zemí všech kontinentů. Jednou z těchto ocenění je Evropská
cena za uměleckou a kulturní činnost Zlatá Europea, která byla pod
pořadovým číslem 38 nové laureátce předána. „Za zmínku stojí i to, že
v oblasti umělecké a reportážní fotografie zatím prezídium EUU ocenilo
pouze 3 osobnosti. Dnes máme vzácnou příležitost ocenit první ženu –
paní Evu Hubatovou za její významný
přínos soudobému fotografickému
umění“, zaznělo v reprezentačních
prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze 9. listopadu 2018 při
slavnostním aktu předání této
významné mezinárodní ceny – krásné bronzové sošky Zlaté Europey.

Unikátní tvorbu plzeňské autorky
mohli obdivovat návštěvníci při
mnoha tuzemských výstavách, ale
také v zahraničí. V roce 2015, kdy
naše krajská metropole získala titul
Plzeň – Evropské hlavní město kultury, reprezentovala naši vlast kolekcí svých ojedinělých prací v Bruselu,
opakovaně se svými díly prezentovala v Německu, a dále na Slovensku, v kanadské Britské Kolumbii
a v rámci charitativní výstavy v africké Zambii.

Studenti GLP v německém
Waldmünchenu
Ve dnech 8. až 12. 10. 2018 se vybraní
žáci plzeňského Gymnázium Luďka
Pika aněmeckého Gymnázia Josephvon-Fraunhofer z Chamu účastnili
v německém městečku Waldmünchen projektu„a náhle jsme byli rozděleni“ / „Und plötzlich waren wir
getrennt“. Cílem projektu bylo přiblížit účastníkům dějiny Česka
a Německa po druhé světové válce.
Po úvodním teambuildingu a tematicky zaměřených doprovodných
aktivitách jsme navštívili zaniklou
vesnici Lučina, německy Grafenried.
Místo je nyní v péči archeologů. Měli

jsme možnost pohovořit s pamětnicí,
která jako malá v Lučině žila.
Součástí projektu byla týmová spolupráce. Českoněmecké žákovské
skupiny formou divadla, krátkého
filmu, traileru, stopmotion, fotostory, draw my life zpracovaly
danou problematiku a v závěru projektu své práce prezentovaly.
Celý týden se nesl v přátelském duchu a pohodové
atmosféře. Projekt byl zajímavou zkušeností.
Za Gymnázium Luďka Pika
Jana Pangrácová, 7.L
a Michaela Němcová, 5.L

zvou sousedé z Újezda
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Doubravka oslavila začátek adventu
V sobotu 1. 12. 2018 proběhlo v OD
Centrum Doubravka tradiční „Čertí
rojení“, akce pořádaná Městským
obvodem Plzeň 4, která po lampionovém průvodu vyvrcholila
rozsvícením vánočního stromu
v Habrmanově parku a velkolepým
ohňostrojem.
Odpoledním programem v Centru-

mu děti provedli Mikuláš, anděl, čerti a další pekelné bytosti. Poté se
vydal lampionový průvod v čele
s velkou loutkou Barbuchy do Habrmanova parku, kde bylo pro diváky
připraveno pěvecké vystoupení
sboru Gutta z Dýšiné. Před rozsvícením vánočního stromu všechny
přítomné pozdravilo nové vedení

našeho městského obvodu – pan
starosta Tomáš Soukup, paní místostarostka Lenka Kočová a páni
místostarostové Ing. Zdeněk Mádr
aVáclav Beran. Ti všem popřáli klidný advent, krásné vánoční svátky
a šťastný a úspěšný rok 2019. Poté,
co se rozzářil vánoční strom, zhaslo
ostatní osvětlení v parku a oblohu

rozsvítil nádherný ohňostroj doprovázený rockovým provedením symfonické básně Vltava, který byl
odměněn bouřlivým potleskem.
Děkujeme občanům Doubraveckého obvodu, že opět přišli v tak hojném počtu, a budeme se na ně těšit
zase příští rok.
Kolektiv D klubu

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Přeprava vánočního stromu do parku na Habrmanovo náměstí
Dne 27. 11. 2018 byl do parku
v Habrmanově náměstí přepraven
vánoční strom. Celá akce začala v 9
hodin ráno. Na strom připevnil lezec
lana, která se zavěsila na spuštěný
hák jeřábu. Poté se mohlo začít
s kácením stromu. Zavěšený strom
firma přenesla pomocí jeřábu na
podvalník, kde byl zakrácen na

potřebnou délku, položen a zabezpečen pro přepravu. Celý konvoj se
dal do pohybu po necelých dvou
hodinách. Bohužel na komunikaci
čekala o několik metrů dále překážka v podobě stojících osobních
automobilů nerespektujících dopravní značení. Naložený vůz stál na
místě a blokoval komunikaci, čímž

stěžoval průjezd. Po vyřešení situace, konvoj pokračoval na místo určení v Habrmanově parku, kde již vše
proběhlo rychle a bez větších zádrhelů a strom byl bez zbytečných
prodlev bezpečně usazen a ukotven. Celá akce končila krátce před
čtvrtou hodinou odpolední.
Tímto bych chtěla poděkovat všem,

kteří se na této akci podíleli za jejich
profesionálně odvedenou práci.
Poděkování patří manželům Černým, kteří strom dodali, zvláštní
poděkování pak panu Velíškovi, který strom před několika desítkami let
zasadil. Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic
ÚMO Plzeň 4

Žabákovo zábavné sportování v 57. mateřské škole
V polovině listopadu proběhl v rámci projektu Pohyb 1„P“ – Nadace
sportující mládeže průzkum, který
se zaměřuje na zjištění pohybových dovedností u předškolních
dětí. Naše mateřská škola je do tohoto projektu zapojena již druhým
rokem. Dopoledne plné pohybu
a zábavy s maskotem žabákem byl
nejen způsob zjistit, jak na tom děti
tohoto věku s pohybovými dovednostmi jsou, ale hlavně u nich probudit pozitivní zájem o pohyb
a nadchnout je. Děti zábavnou for-

mou cvičení napodobovaly dovednosti zvířátek a odměnou jim byl
nejen radostný zážitek, ale i upomínkové předměty.
Bc. Karla Bulínová,
zástupkyně ředitelky 57. MŠ Plzeň
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Nová výstava v galerii Thambos

Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce.
Poznáte čím je strom na fotografii v Lazaretní ulici
význačný?
Z došlých správných odpovědí vybereme výherce,
nebo výherkyni.
Vaše odpovědi zasílejte na e-mail:
d_hrdlickova@plzen.eu
do 31. ledna 2019.

Vernisáží dne 3. 12. 2018 byla za účasti
místostarostů MO Plzeň 4 Ing. Zdeňka
Mádra aVáclava Berana zahájena nová
výstava v doubravecké galerii Thambos,
která je retrospektivou výtvarných děl
umělců, kteří v průběhu tří let u nás
vystavovali. Je to vhodná příležitost
a motivace pro všechny návštěvníky
„nasát“ předvánoční atmosféru. V kulturním programu vystoupil herec,
výtvarník i básník Tomáš Šolc, kapela
salesiánského střediska mládeže

v Doubravce apěvecký sbor dětí 22.ZŠ.
Na výstavu srdečně zveme všechny
milovníky dobrého umění.
Ing. Jiří Kydlíček

Výherce fotosoutěže
Na fotografii je výherce naší fotosoutěže ze zářijového čísla Doubraveckých listů pan
Eduard Pavlík.
Pan Pavlík správně poznal, že se jedná o úsek silnice a staré zástavby od Zábělé do
Doubravky, malováno to bylo tak od dnešní konečné trolejbusu č. 16.
Panu Pavlíkovi předalo vedení Městského obvodu Plzeň 4 výhru v podobě knihy
o Doubravce.

Sbíráme a soutěžíme
Již čtvrtý ročník soutěžně-zábavné
akce ve sběru kaštanů a žaludů proběhl v 54. mateřské škole ve Staniční
ulici. Letošní rok byla příroda na plody opravdu velmi štědrá, takže se
dalo očekávat, že se podobně jako
minulé ročníky sejde možná i nějaká
ta tuna plodin. Opět se ukázala soudržnost kamarádů i rodičů z jednotlivých tříd. Společnými silami místo
návštěv v nákupních centrech děti

společně se svými kamarády nebo
s rodiči trávily podzimní odpoledne
v lesích i parcích a sbíraly kaštany.
Bylo úplně jedno, zda se doneslo jen
pár kaštanů v kapse u tepláků, nebo
plná nákupní taška. V konečném
výsledku se nakonec sešlo úctyhodných 2011 kg plodin. Může se to
zdát jako obrovské množství, ale
daňkům z obory na Sofronce, pro
které se plodiny sbírají, to jako krmi-

vo vydrží zhruba na 2 měsíce. A jak
dobře víme, i malá pomoc může
udělat velkou radost. A jako poděkování všem sběračům se při slavnostním ukončení naší soutěže
rozdělovaly sladké odměny. Ještě
jednou moc děkujeme a těšíme se
na 5. ročník soutěže.
Zuzana Setunská,
učitelka 54. MŠ
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Inzerce v Doubraveckých listech
Rádi bychom vás upozornili, že Rada městského obvodu Plzeň 4
schválila placenou inzerci v Doubraveckých listech. Fyzické iprávnické
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 obvodu 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 minulých letech vycházet
jako dvouměsíčník (únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec).
Prosím, veškeré materiály zasílejte s dostatečným 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 odmítnout i jakoukoliv
jinou inzerci.

Veronika Nová, oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4
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