
Od července 2017 do června 2018 proběhla roz-
sáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice. Došlo k sanaci
veřejné kanalizace, vodovodního řadu, byly pro-
vedeny nové rozvody veřejného osvětlení vč.

nových stožárů a svítidel. S ohledem na změnu
počtu dopravních pruhů bylo též nutno provést
výměnu a úpravu trasy stávajícího trakčního
vedení MHD. V souvislosti se zúžením komuni-

kace v obou směrech vznikl v jejím středu dělící
pás, podélná parkovací stání, cyklistický pruh
a pásy zeleně s novou výsadbou. 

Pokračování na straně 2
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Úvodník místostarosty
Vážení spoluobčané,
tak nám ten čas let-
ních prázdnin utekl
jako voda ( i když ten
příměr s ohledem na
dlouhodobé sucho
není asi nejvhodnější
…☺). 
Většině dětí končí čas
prázdninového leno-

šení, radovánek a dobrodružství a začíná jim
čas plnění každodenních povinností – ať už
pro ty větší děti ve škole, nebo pro ty menší,
kteří půjdou v září do mateřské školy.
Tento čas sebou tradičně přináší i návrat kla-
sického celoročního shonu, denní režim se
změní na cesty do práce, a pro rodiče a často
i pro prarodiče dětí navíc cesty do školek, škol
a na různé kroužky či tréninky. 
A jak to během prázdninových dní vypadalo
na naší obvodní radnici? I u nás samozřejmě
částečně panovala doba čerpání dovolených
a těm, kteří trávili uplynulé dny v práci bylo
tak jako vám všem pořádné horko, ale rozhod-
ně jsme se nenudili.
V těchto prázdninových měsících totiž probí-
halo několik významných staveb, které jsme
z našeho rozpočtu investovali. 
Některé dny jsme tak doslova chodili z jednoho

kontrolního dne stavby na druhý. Ale výsledek
určitě bude stát za to a proto bych vás rád
o některých z těchto staveb blíže informoval.
Pro mnoho z vás to nebude žádná novinka,
protože ty stavby se realizují ve vašem bez-
prostředním okolí a ti zvídavější se u jed -
notlivých staveb ptají, „co to bude a kdy to
bude“ …
Po rozsáhlé rekonstrukci Dlouhé ulice, která
byla otevřena v červnu t.r., bylo potřeba se
věnovat dalším významným stavbám na
našem obvodě.
Kdybych to měl vzít od těch největších, tak
právě v těchto dnech je dokončována revita-
lizace Lobezského parku. Stavba, která se mi
moc líbí, navazuje na již zrealizované a oblí-
bené vodní plochy a vytváří velmi pěkný odpo-
činkový prostor. A protože nechceme, aby se
tento nový park stal terčem vandalů, bude tam
na dodržování bezpečnosti a pořádku dohlížet
správce parku.
Další velkou stavbou, která je nově dokončena
je úprava vstupního prostoru před 14. ZŠ a revi-
talizace přilehlých vnitrobloků v Zábělské ulici.
Součástí tohoto prostoru jsou jak herní prvky
pro všechny generace dětí, tak místa pro odpo-
činek těch starších. 
Velmi důležitou stavbou pro náš obvod je rov-
něž dokončovaná rekonstrukce bývalého

teplárenského výměníku na novou služebnu
městské policie u konečné trolejbusu v Lob-
zích. Ošklivá budova výměníku se tak změní
na moderní plně vybavené prostory pro naše
strážníky, což vnímám jako důležitý krok k posí-
lení bezpečnosti na našem obvodě. 
Realizujeme nová parkoviště – jak mezi ulicemi
Pod vrchem a Revoluční, tak při ulici Ke kukačce
a hlavně tolik potřebné parkoviště u hlavní
doubravecké pošty, kde nebylo možné dlou-
hodobě zaparkovat. Toto parkoviště samo-
zřejmě usnadní parkování i obyvatelům,
bydlícím v okolí.
Další nová parkovací místa budou vytvořena
při vnitroblocích mezi ulicí Revoluční a Dlouhá,
kde zároveň budou nově upraveny i přilehlé
vnitrobloky.
Těch právě dokončovaných staveb je opravdu
hodně a věřím, že z nich budete mít radost.
Věřím, že zase o něco zpříjemní a usnadní Váš
život na našem obvodě.
A co dodat závěrem? Nezbývá, než dětem
popřát šťastný vstup do školky či nového škol-
ního roku a vám všem příjemný a úspěšný
vstup do toho každodenního shonu. A k tomu
vám přeji hlavně hodně zdraví, štěstí a opti-
mismu.
S přáním příjemných dní Ing. Zdeněk Mádr, 

místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Rekonstrukce Dlouhé ulice
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Zamyšlení starosty
V dnešním zamyšlení
se budu věnovat tomu,
co se asi ne každému
bude líbit. Jak jste si
v  úvodníku přečetli,
právě se realizují
a dokončují různé sta-
vební práce. Jednou
z  nich je i zmíněná
rekonstrukce Lobez-

ského parku. Od začátku nám bylo jasné, že tako-
vá lokalita bude lákadlem nejen pro návštěvníky,
ale bohužel i pro různá „individua“ a pobudy.
Ale když jsem zjistil, že u ještě nepředané stavby,
se podařilo někomu i v „antivandal“ provedení
urazit kus lavičky, stejně mě to dokázalo velmi
nemile překvapit. Podle poškození je jasné, že
to nemohlo být náhodné, ale někdo zcela záměr-
ně a opakovaně měl snahu lavičku poničit. Kdo
to asi byl, je nasnadě – plastové lahve od laci-
ného vína a obaly od potravin popsané cizími
nápisy, zcela jasně ukazují směr… Nemám důka-
zy, proto nemůžu být konkrétní, ale bystrý čtenář
jistě ví, kde by asi pachatele v nejbližším okolí
parku mohl hledat. Samozřejmě reagujeme tak,
jak nám zákony dovolí. Dohodl jsem s městskou
policií pravidelné každodenní noční kontroly,
které doplní naší denní správcovskou službu.
Mám i příslib Policie ČR na několik akcí zaměře-
ných na kontrolu cizinců a vyhledávání drog.
Několik fotopastí asi také některé vandaly ve
finále nepříjemně překvapí. Pořád je to ale málo
– a není to jen problém zmíněné lokality. Přesto,
že Plzeň 4 patří k nejbezpečnější části Plzně,
nedá se říci, že vždy a všude se musí každý cítit

bezpečně. Vy jako občané zcela logicky chcete,
abychom to my komunální politici řešili. Bohužel
naši kolegové v Poslanecké sněmovně a Senátu
nám to přijatými zákony moc neumožňují. I to
málo, že se mohl za určitých podmínek zakázat
pobyt problémovým osobám na území obce,
nám „kluci a holky v Praze“ zrušili. A dnes to není
jen o bezdomovcích nebo o našich takzvaně
„nepřizpůsobivých spoluobčanech“. Zatím co
kdejaký imigrant v člunu (aniž bych chtěl ten
problém zlehčovat) u tuniského pobřeží je řešen
ve všech médiích a televizích, parlamentní i vlád-
ní politici se předhánějí ve vyjádřeních, jak se
věc má nebo nemá řešit a některá politická usku-
pení si na tom postavila program, tak problém,
který na rozdíl od ilegálních imigrantů, již
v republice a hlavně v Plzni máme, se v součas-
nosti na vládní úrovni vůbec neřeší.  Desítky
problémových cizinců, dnes zaplavují Plzeňské
ulice a parky – jsou to lidé, kteří sem většinou
údajně přijeli „za prací“.  Nic proti nikomu
(obzvláště třeba z Evropy a stejného kulturního
prostředí), kdo zde najde zaměstnání, chová se
slušně, uznává a respektuje naše hodnoty a tře-
ba tady i založí rodinu. Ale bohužel se najdou
lidé, co když zrovna nejsou v práci (nebo o práci
přišli), tak holdují alkoholu, povalují se na veřej-
ných místech nebo vytvářejí a to zase pod vlivem
alkoholu, různé potyčky a konflikty. Nejsou
výjimkou násilné útoky a bohužel na území
Plzně došlo i k případům zabití. Prakticky něko-
likrát do týdne, řeším nějaký incident nebo prob-
lém s těmito zahraničními dělníky. I v komunitě
bezdomovců, nejsou často jen občané České
republiky, ale cizinci, co sem původně přijeli hle-

dat práci. Bez zcela zásadní změny legislativy
tento problém v  současnosti nemá řešení.
Komunikoval jsem na toto téma s  několika
poslanci a snažil jsem se jim problematiku zahra-
ničních dělníků v Plzni vysvětlit – z jejich reakce
jsem pochopil, že si nemyslí, že je to „téma“
a naopak je třeba, aby se zjednodušilo zamě-
stnávání cizinců, protože chybí pracovní síla. Asi
si myslí, že „s tímto tématem se volby nevyhrá-
vají…“ No já naopak věřím, že ano, a že i snad
společné úsilí všech budoucích zvolených plzeň-
ských komunálních politiků po podzimních vol-
bách v podobě tlaku na poslance a senátory
„napříč politickým spektrem“, přiměje zákono-
dárce začít přijímat opatření a zákony, které
problematiku spojenou s ubytovnami, zamě-
stnáváním zahraničních dělníků a i s tím spoje-
nou kriminalitu umožní efektivně řešit. Není
třeba zas tak moc vymýšlet, řada věcí už je
vymyšlená a často i v zahraničí vyzkoušená.  Zno-
vu upozorňuji, že nejsem ani proti slušným
zahraničním dělníkům ani proti podnikatelům,
co jejich pracovní sílu potřebuji – jen chci, aby
byla stanovená pravidla, abychom my komu-
nální politici měli možnost konkrétní excesy
řešit. Ať jasně nastavená pravidla umožní
zaměst návat, za důstojných podmínek a na mís-
tech, pro které se nenajdou tuzemští zaměstnan-
ci slušné zahraniční pracovníky. Podmínkou ale
musí být jejich pečlivý výběr, respektování kul-
turních i společenských pravidel a bezpodmí-
nečné dodržování našich zákonů. A možnost,
ty, co to nerespektují, okamžitě vrátit do domov-
ské země. Bc. Michal Chalupný, starosta 

(ČSSD)

Dokončení ze strany 1

Doprava v místě se tak stala mno-
hem přehlednější a bezpečnější
pro všechny účastníky silničního
provozu.
Rekonstrukce proběhla v kratším
časovém úseku – 51 týdnů  místo
předpokládaných 61 týdnů. Stavbu
realizovalo sdružení firem EUROVIA
CS a BERGER BOHEMIA. Celková
částka za rekonstrukci činila 55
milionů Kč.

Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic

ÚMO Plzeň 4

Rekonstrukce Dlouhé ulice
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Opravy chodníků r. 2017–2018
Každý obyvatel našeho obvodu si v
uplynulých dvou letech nemohl
nevšimnout, že jsme se ve spolupráci
se Správou veřejného statku města
Plzně hodně věnovali opravám chod-
níků na území našeho obvodu.
A které konkrétně jsme opravili? Zde
je přehledný seznam:
• Polední 35–37 – chodník ZD, u pís-

koviště, zadní trakt
• Pod Švabinami 44–52 – chodník ZD
• Družby X Na Dlouhých 21 – chodník

ZD

• Zábělská (Pod Chlumem – Ke 
Sv. Jiří) – chodník ZD

• Staniční – úprava přechodu u MŠ
• Nad Týncem 34–36 – nové parko-

viště ZD + chodník ZD
• Těšínská 3–17 – chodník ZD
• Na Kovárně (Lesní – Masarykova) –

chodník ZD
• Sadová (Staniční – Habrmanovo

nám.) – chodník obě strany ASF
• Na Dlouhých (Mohylová – Školní) –

vozovka ASF
• V Malé Doubravce (Masarykova –

Staniční) – vozovka ASF
• Chmelová + Bukovecká (Ke Sv. Jiří

– Potoční) – vozovka ASF
• Nad Týncem (Lazaretní – Ke Sv. Jiří) –

vozovka ASF
• Ke Sv. Jiří (Nad Týncem – U Pražské

dráhy) – vozovka ASF
• U Pražské dráhy (Ke Sv. Jiří – Laza-

retní) – vozovka ASF

• Jateční – pietní místo
• Partyzánská – pietní místo
• Rokycanská (most-Revoluční) –

chodník zámková dlažba (ZD)
• Staniční X Zábělská – místo pro

přecházení 
• Staniční – úprava přechodu pro

chodce u MŠ
• Poštovní 1–7 – chodník ZD
• Průběžná (V. Rojíka – Újezdská) –

chodník ZD
• Školní (Radiová – Na Dlouhých) –

chodník ZD

• Zábělská (Dílenská – Staniční) –
chodník ZD

• Ke Sv. Jiří (Bukovecká – Zábělská)
– vozovka asfalt (ASF)

• Stará cesta (Chrástecká – Nad Týn-
cem) – vozovka ASF

,,A na závěr jedno srovnání: celková
plocha opravených chodníků na
našem obvodě za poslední dva roky
odpovídá ploše dvou fotbalových
hřišť“. Poznámka: ASF – povrch
z asfaltu, ZD – povrch ze zámkové
dlažby redakce

Úprava vnitrobloků Ke Kukačce
V polovině června letošního roku
začaly práce na akci „Úprava vnitro-
bloku Ke Kukačce“. Cílem je vybu-
dování nových parkovacích míst,
která budou sloužit místním obyva-
telům. Stavební práce na základě
výběrového řízení realizuje stavební

firma Berdych plus s.r.o. Parkoviště
by podle smlouvy o dílo měla být
zprovozněna v polovině září s tím,
že v následujících týdnech budou
probíhat dokončovací práce a sado-
vé úpravy. Aktuálně probíhají sta-
vební práce na druhé etapě. V první

etapě jsou již parkovací stání dokon-
čena a po dohodě se zhotovitelem
je možné je již využívat. Na parko-
vací plochy byla použita dlažba se
zvýšeným koeficientem vsakování,
která by měla umožnit zasakování
mnohem většího množství dešťové

vody než běžná zámková dlažba.
Součástí sadových úprav kolem par-
kovacích stání bude výsadba
nových stromů a keřů. 

Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic

ÚMO Plzeň 4

Obnova kontejnerových stání v ulici Pod Vrchem
V průběhu měsíce června proběh-
la obnova kontejnerových stání
v  ulici Pod Vrchem v  Lobzích.
Během této obnovy byly odstra-

něny staré nevyhovující přístřeš-
ky, které se již začaly rozpadat.
Byla položena zámková dlažba
a vytvořena místa pro stávající

kontejnery a v  rámci navýšení
kapacity i pro další nové kontej-
nery. Místo nevyhovujících příst-
řešků bylo zvoleno oplocení,

kolem kterého byly vysázeny keře
a stromy. Ing. Kateřina Malinová

Odbor stavebně správní a investic

ÚMO Plzeň 4
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Obnova Lobezského parku

Celková rozloha parku je 4,6 ha a je
tvořen převážně svahovými poros-
ty a rozvolněnými skupinami stro-
mů. Revitalizace byla pojata jako
obnova původního stavu s důra-
zem na zlepšení stability svahů, pro-
světlení a obnovení porostů,
uvolnění solitér, a to vše s cílem zvý-
šení přitažlivosti pro návštěvníky,
a to také doplněním vybavenosti
a zvýšením estetické a rekreační
úrovně pobytových zón.  
Před samotnou  realizací bylo důle-

žité hledisko ochrany zvláště chrá-
něných druhů rostlin a živočichů.
Proto zde bylo prováděno biologic-
ké posouzení lokality a posuzováno
hledisko zásahu do biotopu zvláště
chráněných druhů živočichů.
Na původních dřevinách a keřích
byla provedena pěstební opatření,
byly odstraněny dřeviny ve špat-
ném zdravotním stavu a dřeviny
bez dlouhodobější perspektivy
nebo provozně nebezpečné a nále-
tové. Proběhly nové výsadby s cílem

dosadby vhodnými  okrasnými dře-
vinami  s důrazem na oživení okrajů
porostu a podrostů.
Dále byla provedena kompletní
oprava azpevnění všech cest včetně
odvodnění. Byly zde doplněny nové
cesty a plochy pro osazení herních
prvků a mobiliáře. Nový mobiliář
zahrnuje lavičky v kombinaci beto-
nu adřeva, posedové betonové blo-
ky, odpadkové koše a stojany na
kola. Dále jsou zde rozmístěné fit-
ness prvky pro dospělé, herní prvky
pro věkovou kategorii 6–12 let, které
zahrnují například terénní skluzavky
z nerez materiálu  a šplhací stěnu.
Pro mladší kategorii dětí je v cen-

trální části parku herní hřiště s úrov-
ňovými trampolínami a kolotočem.
Zajímavými dominantami parku
jsou vyhlídkové molo a odpočivad-
lo, vystupující částečně nad svažitý
terén s výhledem na jezírko v údolí.
Na odpočivadle byly umístěny čtyři
prvky ve tvaru říčních valounů
z vláknitého betonu, které umožňu-
jí posezení, slunění nebo případné
přelézání nejmenších dětí. 
Doufáme, že tento projekt splnil
očekávání občanů a že se do Lobez-
ského parku budou rádi vracet.

Ing. Renata Berchová,
Odbor životního prostředí a dopravy 

ÚMO Plzeň 4

V Městském obvodu Plzeň 4 byla dokončena revitalizace
Lobezského parku, který byl založen v letech 1933–1935
podle autora Valentina Čočky.

Původní Lobezský park Během prací

Po revitalizaci
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Nová parkoviště na území MO P4 se budují z voděpropustné dlažby
V současné době probíhají na úze-
mí městského obvodu Plzeň 4
výstavby několika parkovišť. Jedná
se konkrétně o parkoviště ve vni-
troblocích v ulici Ke Kukačce, Pod
Vrchem – Dlouhá a v ul. U Družby.
V souvislosti s trendem zadržování
vody v krajině jsme použili při
 stavbě parkoviště speciální vodě-
propustnou dlažbu. Zlepšení vsa-
kovacího poměru je dosaženo
velikostí spár, které jsou 29 mm.
Jednotlivé prvky jsou osazeny dis-
tančními nálisky, které zajistí stej-
nou šíři spár. 

Ing. Kateřina Malinová
Odbor stavebně správní a investic

ÚMO Plzeň 4

Opět pro Vás máme fotosoutěž o knihu o Doub-
ravce.
Na fotografii je zachycena část Doubravky a my
vybereme z došlých správných odpovědí jed-
noho výherce, nebo výherkyni.

Fotografii celého objektu zasílejte na e-mail:
krizkovap@plzen.eu.
Do e-mailu uveďte prosím telefonní kontakt.

Ukončení soutěže je 13. září 2018.

Fotosoutěž Odtah a likvidace vozidel
ZDARMA
ÚMO Plzeň 4 na -
bízí majitelům
dlouhodobě od -
stavených osob-
ních automobilů
a vraků na území
obvodu zajištění
bezplatné ekolo-
gické likvidace a to
včetně odtahu vozidla. 
Podrobnější informace poskytne referent OŽPD
Lukáš Vojta, Mohylová 61, tel. 378 036 683, e-mail:
vojtal@plzen.eu.
Nabídka platí do konce roku 2018.

V období od 1. 1. 2014–31. 12. 2017
byla vynaložena částka na akce -
schopnost jednotek SDH
4 800 000 Kč. V této částce jsou
zahrnuty: nákup pohonných hmot,
vybavení potřebné k zásahům,
opravy vozidel, revize požárních
vozidel, pojištění požárních vozi-
del, ochranné osobní pomůcky

a zásahová obuv, školení řidičů
a refundace mezd. Do správy
budov (voda, topení, elektřina) se
investovalo 1 844 000 Kč. Během
2014–2017 vyjížděli členové jed-
notek SDH k zásahu celkem 56krát. 

Mgr. Michal Hrubý
vedoucí odboru PSČO 

(ÚMO Plzeň 4)

Výdaje vynaložené na Sbory dobrovolných hasičů

dovolte mně, abych vás informo-
val o tom, že jsme rozšířili plán
práce Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva městského obvodu
Plzeň 4 o detailní kontrolu již
poskytnutých finančních dotací.
Ty jsou nezbytnou podmínkou,
mimo jiné, pro poskytované služ-
by některými organizacemi, stej-

ně jako například pro odůvodně-
né budování či rekonstrukce
některých infrastrukturních
prvků na území našeho obvodu.
Jsme si dobře vědomi toho, že
hospodárné nakládání s finanč-
ními prostředky je stěžejním
předpokladem nejen pro stále
lepšící se kvalitu života na obvo-

dě, ale současně je spjato s před-
pokladem efektivity. Ta by měla
být jedním z požadavků na práci
řádného hospodáře, a trvale šetřit
„naši společnou kapsu“.
V tomto ohledu potvrzuji, že
všechny, námi realizované kon-
troly proběhly v souladu s přísný-
mi pravidly a současně nebyly

shledány žádné nedostatky v čer-
pání poskytovaných finančních
prostředků ve formě dotací.
S úctou a přáním příjemného pro-
žití letních dní.

František Hlásek (KSČM)
předseda KV Zastupitelstva 

MO Plzeň 4
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Červnové blahopřání jubilantům
Také v červnu 2018 Úřad městského obvodu
Plzeň 4 přivítal ve velké zasedací místnosti
jubilanty a to celkem dvakrát. Jak je již zvykem,
všem oslavencům poblahopřáli a předali dár-

kový balíček a kytičku starosta Michal Cha-
lupný společně s místostarostou Davidem
Zrostlíkem. Pro zpříjemnění této slavnostní
chvíle zazpíval Plzeňský dětský sbor ze ZUŠ

Bedřicha Smetany z Plzně-Lobez pod vedením
paní Bedřišky Koželuhové.

redakce

Vítání občánků
Dne 12. června 2018 ve velké zase-
dací místnosti ÚMO Plzeň 4 pro-
běhlo další letošní „Vítání nových
občánků“. Za MO Plzeň 4 přivítal
malé občánky starosta Michal Cha-

lupný. Celkem bylo pozváno 19
malých občánků (9 chlapečků a 10
holčiček) společně se svými rodin-
nými příslušníky. Jak již je zvykem,
tak i v tento slavnostní okamžik při-

šli zazpívat a zarecitovat všem
zúčastněným žáci ze ZUŠ Bedřicha
Smetany z Plzně-Lobez, jmenovitě
dětský pěvecký sbor Javořičky pod
vedením paní Bedřišky Koželuho-

vé. Vítání občánků hudebně
doprovázel na varhany pan Miloš
Chaloupka.
Rodičům i dětem přejeme hodně
zdraví a štěstí redakce

Výherce fotosoutěže
Na fotografii je výherce naší fotosoutěže z červnového čísla Doub-
raveckých listů pan Radim Ketner se svým synem a dcerou.
Pan Ketner správně poznal, že se na fotografii jednalo o nově vydláž-
děné prostranství před Jitřenkou.
Panu Ketnerovi předali zástupci Městského obvodu Plzeň 4 výhru
v podobě knihy o Doubravce.
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V našem seriálu vám v Doubraveckých listech postupně představujeme
dětská hřiště z našeho obvodu. V pořadí již patnácté hřiště je umístěno
v lokalitě Smrkové ulice u pěší zóny za obchodním domem Centrum.
Z důvodu špatného technického stavu byla na tomto hřišti koncem
měsíce června demontována původní, téměř patnáct let stará herní
sestava a to včetně již zcela nevyhovující dopadové plochy z pryžových
dlaždic. Během jediného týdne byla na místě zbudována sestava nová,

která dětem nabízí dva skluzy, lanové mosty, žebříky, šplhací vstup
a více prostoru pro hru. Základní konstrukce je vyrobena z pozinkované
oceli, čímž je docíleno výrazného prodloužení životnosti prvku a odol-
nosti vůči korozi. Pro zvýšení herní atraktivity bude v nejbližších dnech
na hřiště instalováno také nové pískoviště a pružinová houpadla.

Lukáš Vojta, 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Představujeme dětská hřiště – č. 15, Smrková ulice
49.7518239N, 13.4158544E

Seniorům pro radost
Na závěr školního roku se žáci ZŠ
Plzeň-Újezd vydali společně s peda-
gogickým doprovodem do Ústavu
péče o seniory Třemošná, z.ú.
Sociální pracovník Bc. Jakub Hozák
velmi přijatelnou formou žáky nej-
dříve seznámil sdalší přirozenou eta-
pou života – stářím, s jeho několika

málo kladnými stránkami, ale i s těmi
negativními. Žáci sami pochopili, že
nejpříjemnější věcí v tomto období
života je vlídné slovo a zájem. Právě
to jsme sem seniorům přijeli nabíd-
nout formou hudebního, tanečního
ihereckého vystoupení. Pro každého
z klientů domova žáci naší školy

vyrobili květinu z papíru. S přáním
pevného zdraví a krásného léta ji
osobně předali. 
Návštěva se vydařila. Děti vykouzlily
seniorům na tvářích úsměv a roz-
tleskaly ruce. Radost jsme měli i my,
protože se nám podařilo zpříjemnit
den starým a nemocným lidem. 

Dovolujeme si touto cestou podě-
kovat p. Petru Chasákovi, tatínkovi
jednoho z žáků naší školy, který nám
významně pomohl s realizací celé
akce. 
Doufáme, že se nám podaří alespoň
1x v roce podobnou akci uskutečnit. 

M. Přibilová, vychovatelka ŠD
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14. základní škola se zapojila do mezinárodního projektu 
Kultur ohne Grenze
Děvčata z pěveckého sboru Rolnič-
ky vyjela v červnu do bavorského
městečka Schönsee na hudební
workshop, který pořádala organi-
zace Centrum Bavaria Bohemia
v rámci projektu Kultur ohne Gren-
ze. Spolu se souborem hráčů na
ukulele z  partnerské školy Willi-
Ulfig-Mittelschule Regensburg zde

děti strávily tři velmi příjemné dny.
Cílem projektu bylo společné nacvi-
čení programu na koncert, kterým
se celý workshop uzavřel, a zároveň
vzájemné poznávání a navazování
kontaktů mezi dětmi i dospělými
sousedních států a partnerských
měst. Zajímavým zážitkem bylo
i ubytování ve veganském hotelu,

kde se k snídani podávaly např. obil-
né kaše nebo tofu pomazánky, ale
u dětí vždy stejně vítězil meloun! 
Během workshopu jsme společně
nacvičili jednu německou píseň
(Lummerland), jednu anglickou
a jednu českou (Já se dycky vohlí-
dám). Na koncertu se pak prezen-
toval každý soubor zvlášť a pak

zazněly společné písně. Překvape-
ním byl společný zpěv obou vedou-
cích souborů.
Na koncert přijelo mnoho rodičů jak
českých, tak německých dětí a publi-
kum vřelým a dlouhým potleskem
ocenilo celé vystoupení.

Eva Markvartová
sbormistryně DPS Rolničky

Mateřské školy z MO Plzeň 4 v ZOO Plzeň
Ve dnech 8. 6. a 15. 6. 2018 bylo
v  plzeňské ZOO veselo. Městský
obvod Plzeň 4 zajistil jako každý rok
pro více jak 670 dětí z doubravec-

kých MŠ volné vstupné do naší
ZOO. Při této příležitosti předal sta-
rosta obvodu pan Bc. Michal Cha-
lupný společně s místostarostou

panem Ing. Zdeňkem Mádrem
samičce hrošíka liberijského sym-
bolický věnec zeleniny a březového
listí, Kmotrem této hroší krásky

s dvěma krásnými jmény Monika
Doubravka je MO Plzeň 4.

redakce
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Na 14. základní škole rozdával vysvědčení mistr
V roce 2015 FC Viktoria Plzeň ofici-
álně spustila projekt Viktorka do
škol, který má za cíl zapojit školy do
dění okolo klubu FC Viktorie Plzeň.
Pro školy jsou pořádány soutěže se
zajímavými cenami – vybraní žáci
dostávají např. na zápasy vstupen-
ky. 
Naše škola uspěla v psaní reportáží
a básniček. Vítězná básnička pochá-
zela od Kamily Peštové z 5. C, nej-
lepší reportáž napsala žákyně 9. A
Kristýna Vodrážková. Viktorie Otto-
vá z  8. A  vytvořila návrh chorea
a  umístila se na druhém místě.
Mimořádné ocenění v této soutěži

získala Kristýna Vodrážková.
Zástupcům fanoušků se její návrh
chorea tolik líbil, že ačkoliv nebylo
vybráno jako vítězné, použili jej při
domácím utkání se Slováckem.
Jménem fanoušků jí poděkovali za
velice povedený návrh.
Za naši aktivitu v projektu se naši
žáci mohli 25. 6. 2018 vyfotografo-
vat s mistrovským pohárem, který
FC Viktoria získala v sezoně 2017/18.
A poslední den školního roku pře -
dával žákům v 8. A vysvědčení hráč
Viktorie Plzeň Tomáš Hořava.

14. základní škola

Sportovcům zdar 
Senioři se bavili sportem na pátých
mezinárodních Sportovních hrách
Seniorů České republiky Praha od
9.–11. 7. 2018, které se konaly
v areálu Policejní akademie České
republiky ve Lhotecké ulici v Praze.
Do soutěže se zapojili senioři z jed-
notlivých organizací České republiky
a pozvané týmy z Polska a Ruska.
Za naši organizaci se her zúčastnily:
Libuše Papežová, Jitka Kratochvílo-
vá, Jana Loušová, Anna Doerrová,
Miladka Matoulková, Jana Hášová,
Anna Doláková a Jiřinka Císlerová,
které soutěžily v disciplínách golf
snag, raketa, bollo ball, běh, granát,
šipky, pétanque, hokej, kolečko
a kroužky.
Senioři soutěžili ve věkových kate-
goriích 60 až 70 let a v kategorii nad
70 let. Některé týmy soutěžily jen

v mužském složení, celkem soutě-
žilo 15 týmů. 
Poslední den mezinárodních her
proběhlo vyhlášení výsledků v aule
akademie, kde senioři Krajské orga-
nizace Plzeňského kraje se umístili
na 9. místě s počtem 3 zlatých a 2
bronzových medailí, které předával
seniorům Antonín Panenka, bývalý
československý fotbalista a repre-
zentant.
Poděkování patří panu Ivanovi
Vodákovi za jeho práci, kterou dělá
pro Seniory České republiky.

Děkujeme
Libuše Papežová,

předsedkyně organizace č. 4, 

Doubravka
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PILSENMAN 2018 zná vítěze
V sobotu 11. srpna se uskutečnil
16. ročník terénního závodu
 PILSENMAN 2018. Sportovní akce
se konala na louce u sv. Jiří v Plzni-
-Doubravce. Stejně jako v předcho-
zích letech se závodilo v triatlonu
i kvadriatlonu a celkem se na start
postavilo 115 závodníků. Pro diváky
byl připraven doprovodný program
a jeho součástí byl také dětský duat-
lon. 
Triatlonovou trať (plavání, cyklistika,
běh) absolvovalo celkem 73 závod-
níků. Nejrychlejšího času dosáhl Petr
Minařík z Rokycan, který závod
zvládl dokončit pod jednu hodinu.
Mezi ženami se na prvním místě
umístila Teodora Chvalová. Ve velmi
populární kategorii tříčlenných
týmů zvítězil plzeňský tým s názvem
„Jedničky“ ve složení: Jan Majer,
Vlastimil Šroubek a Petr Janoušek.
Do náročného kvadriatlonu se pus-
tilo 42 závodníků a čekala na ně
několikahodinová náročná trať slo-

žená z plavání, jízdy na kajaku/kanoi,
jízdy na horském kole a běhu. Z cel-
kového vítězství se opět radoval
Michal Peitz, který v čase 4:56 hodin
porazil s desetiminutovým násko-
kem druhého Jana Brože. V kategorii
žen byla na prvním místě Veronika
Zborníková. Dobře obsazenou kate-

gorii dvojic mužů vyhráli Jiří Bouchal
a Michal Tošner, mixy ovládlo duo
Barbora Hlaváčová a Jakub Janou-
šek a ve dvojicích žen zvítězily Kate-
řina Hnilicová a Adéla Beránková.
Ředitel závodu Tomáš Eisner z Pil-
senman Clubu akci shrnul: „Jsem
rád za další úspěšný ročník

a doufám, že si závodníci trať i celý
závod užili. Samozřejmě děkuji
všem partnerům a dobrovolníkům,
kteří se podíleli na organizaci závo-
du a zajistili jeho hladký průběh.“
Kompletní výsledky závodu nalez-
nete na www.pilsenman.cz.

Lenka Kalinová

Cestou na hrad děti potkávaly duchy
„Ať žijí duchové!“ Takové bylo téma
letošního příměstského tábora, kte-
rý uspořádal Městský obvod Plzeň 4.
Více než čtyřicítka  dětí během
srpnového prázdninového týdne
měla za úkol podle herního plánu
doputovat na strašidelný hrad.
Soutěžily mezi sebou tři týmy pří-
značně pojmenované – oranžoví si
zvolili jako symbol Pomeranč, modří
se pojmenovali Duchové a zelení
pro změnu Zelení duchové. Puto-

vání to nebylo snadné, týmy musely
vymyslet bojový pokřik, plnit úkoly
a držet se herního plánu. Na progra-
mu tábora byla ale kromě soutěžní-
ho putování i exkurze na stanici
profesionálních hasičů na Košutce
nebo výšlap na Krkavec. A na závěr
byly pochopitelně medaile – pro
všechny. 
Všichni už se teď těší na příští léto!

Doubravecký klub

Pozvánka
Úřad městského obvodu Plzeň 4
a Městská policie Plzeň si vás
dovolují srdečně pozvat na Den
otevřených dveří s  Městskou
policií – Doubravka. Jeho sou-
částí je prohlídka nové služebny
v Polední ul. č. 6, při jejím slav-
nostním předání do užívání dne
20. 9. 2018. Možnost navštívit
vnitřní prostory bude od 12.00
hod. do 18.00 hod. 
Těšíme se na setkání s vámi.
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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 distri-
buovány 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 uve-
řejnit 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.

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

Průvod Vendelín
Průvodem Vendelín zahájí 7. září
město Plzeň spolu s Divadlem J.
K.Tyla adalšími organizacemi novou
kulturní sezonu 2018/2019. Průvod
umělců, milovníků apodporovatelů
umění oživí ulice již popáté. Akce,
jejímž cílem je symbolicky vyjádřit
početnost a sílu kulturní obce, je
určena pro širokou veřejnost, kostý-
my i masky jsou vítány, ale nejsou
podmínkou. Průvod Vendelín odstar-
tuje z Mlýnské strouhy v 16 hodin
v čele s Pavlem Pavlovským, letošním
představitelem Vendelína Budila.
Přes sadový okruh pak průvod dorazí
na náměstí Republiky, kde čeká na

účastníky doprovodný program.
Celou tradiční akci završí představení
známé Smetanovy opery Prodaná
nevěsta, pořádané Plzeňským kra-
jem, městem Plzeň a  agenturou
Nashledanou, které se odehraje pří-
mo na náměstí Republiky. Předsta-
vení začíná v 19.30 avstup je zdarma.

Bc. Martina Drbušková,
tisková mluvčí

Kurz KRESBA A MALBA, pořádaný
D klubem v Plzni na Doubravce,
každý čtvrtek v 19–21 hodin, je
určen všem zájemcům od 15 let.
Letos bude probíhat již třináctým
rokem. Účastníci se budou pod
vedením Mgr. Jany Vackové učit
nejen kresbě a malbě podle mode-
lu, ale budou rozvíjet i svoji fantazii.
Vyzkoušejí si některou z grafických
technik jako je linoryt, tisk z koláže,
monotyp, v loňském roce také lep-
tali sklo a vytvářeli keramiku. Kurz
je pro úplné začátečníky i pokročilé,

umožňuje upravit náplň podle indi-
viduálního přání, zaměřit se na
některou disciplínu více do hloub-
ky, připravovat se na talentové
zkoušky na střední i vysoké školy.
Je to smysluplné využití volného
času, rozvíjení kreativity, ale i rela-
xace. Přihlášku můžete podat v prů-
běhu září, první lekce bude 4. 10.
2018. Více informací a přihlášku
najdete na www.dklubplzen.cz

Jana Vacková, lektorka D klubu

100 let – reflexe osmičkových
roků v dílech současných umělců
regionu
Prostory Nové scény DJKT se již
potřetí stanou místem setkávání
a uměleckých diskusí, aby reprezen-
tovaly principy kultury a kulturnosti
Plzeňanů. Cílem Plzeňského salonu
je nabídnout divadelní prostor jako
přívětivé prostředí nejen pro pří-
znivce divadelního, ale i výtvarného
umění.
Výstavu nazvanou 100 let – reflexe
osmičkových roků v dílech součas-
ných umělců regionu pořádá Divad-
lo J. K. Tyla ve spolupráci s  Unií
výtvarných umělců Plzeň ke stému
výročí vzniku republiky.  Díla vzniklá
v posledních dvou letech jsou volně
inspirována tímto výročím, zejména
„osmičkovými roky“, které v historii
naší vlasti byly přelomové. Na výsta-
vě se prezentují malíři, sochaři, gra-

fici, keramici, fotografové a archi-
tekti z Plzně a Plzeňského kraje. 
Již tradiční vzájemná spolupráce
DJKT a Unie výtvarných umělců
Plzeň je oceňovaná i městem Plzeň,
které finančně na akci přispěje. Kurá-
tor výstavy Karel Syka věří, že ve spo-
lupráci s ostatními umělci
Plzeňského kraje se tato výstava
podaří a zařadí se mezi již realizo-
vané a úspěšné výstavy, jako byly
již dva předchozí ročníky Plzeňské-
ho salonu, vynikající připomenutí
již nežijících výtvarníků Byli mezi
námi a Výtvarníci divadlu, divadlo
výtvarníkům. Obrazy vytvořené
speciálně pro tuto příležitost budou
k vidění od září do 28. října 2018 ve
všech patrech foyer Nové scény
DJKT, vždy hodinu před představe-
ním. Vstup na výstavu je zdarma.

Bc. Martina Drbušková,
tisková mluvčí

Kurz pro dospělé
v Doubraveckém klubu 
KRESBA A MALBA

PLZEŇSKÝ SALON 2018 – výstava
k výročí vzniku republiky

Střípky z TOTEMu
Ohlédnutí za létem a po -
zvánka na zářijové programy
TOTEMu na Doubravce
Prázdninové měsíce se v TOTEMu
na Doubravce nesly především ve
znamení pohybu – cvičení, výlety,
procházky, pétanque, ale nechybělo
ani kreativní tvoření či mateřský
klub. Vše jsme si moc užili, potkávali
se a měli čas sdílet svá přání a plány
na další období. Během léta jsme
navázali úžasnou spolupráci s TJ
Sokol Doubravka, který nám velmi
vstřícně nabídl prostory pro některé
naše programy. Září bude probíhat
v podobném duchu jako léto – těšit
se opět můžete na oblíbená cvičení
či např. výlet na Rotundu sv. Petra
a Pavla ve Starém Plzenci, návštěvu
Hruškovy meditační zahrady nebo
přednášku pro maminky vracející
se po rodičovské dovolené do
zaměstnání. Všechny naše akce
a bližší informace najdete v našem
zářijovém rozcestníku, na webových
stránkách www.totemplzen.cz
nebo nás kontaktujte na telefonním
čísle: 733  746  599 či e-mailem:
doubravka@totemplzen.cz.

Pravidelné kurzy od října 2018 
Od října pro vás připravujeme pra-
videlné kurzy Trénování paměti pro
začátečníky a pokročilé na Gymná-
ziu Luďka Pika a cvičení s Mirkou
v malé tělocvičně TJ Sokol Doubrav-
ka. Zápisy na tyto kurzy se budou
konat 10. 9. 2018 od 9:30 do 12:00
v Obvodní knihovně Doubravka.

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.
Váš TOTEM Doubravka
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Městský obvod Plzeň 4 a Doubravecký klub Vás zvou na akci

HURÁ DO ŠKOLY & SLAVNOSTNÍ

 OTEVŘENÍ OBNOVENÉHO LOBEZSKÉHO PARKU

2. září 2018 • 1400–1800

Lobezský park  • vstup zdarma • akce se koná za každého počasí

od 17.00 hudební vystoupení kapely PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND

Zábavné odpoledne 
pro celou rodinu  Malování na obličej  Skákací hrad  Občerstvení

Výzva 
Máte na zahradě smrk, případně jedli, a uvažujete o jeho kácení? 

Pokud je vysoký minimálně 10 m a vzhledově vhodný jako vánoční strom, nabízíme zdarma pokácení a odvoz. 
Případní zájemci mohou zaslat své nabídky na e-mail: berchova@plzen.eu, informace poskytneme na telefonu 378 036 681.

Děkujeme. Odbor životního prostředí a dopravy, ÚMO Plzeň 4
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