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Úvodník
starosty
Milí sousedé,
velmi rád bych
se v následujících
řádcích vyjádřil
k tématům, která vás
v poslední době nejvíce zajímala.Jedním
z těch palčivějších
jsou uzavírky, které
dočasně omezily dopravu v Plzni. V našem
obvodě se jednalo především o uzavírku
Zábělské ulice při výjezdu na Chrást
a momentální a dlouhotrvající uzavírku
Mohylové ulice. Přestože Městský obvod
Plzeň 4 není v těchto případech investorem staveb, ani úřadem odpovědným za
samotné povolení uzavírek, snažíme se
ve spolupráci s investory a městem Plzeň

zmírňovat jejich negativní dopady na chod
naší městské části. Například u stavby na
Zábělské ulici vedla naše společná iniciativa
s městem Plzeň ke snížení termínu uzavírky
o 5 týdnů oproti původnímu požadavku.
Ve spojitosti s uzavírkou Mohylové ulice
nyní probíhají jednání o možnosti přidání druhého odbočovacího pruhu na
křižovatce Rokycanská a Jateční. Zároveň
bych vás chtěl ujistit, že v případech, kdy
je za uzavírku odpovědný zdejší úřad,
klademe maximální důraz na snižování
termínů uzavíraných tras tak, aby měly co
nejmenší dopad na život občanů.
Dalším, neméně častým tématem, je
bezpečnost, které se postupně věnujeme
v jednotlivých číslech Doubraveckých listů.
Ať se již jedná o problematiku podomních
prodejců - „šmejdů“, nebo prevence před
krádežemi či vloupáním. Nově byl zřízen
Bezpečnostní výbor zastupitelstva a pravidelně se také schází Bezpečnostní štáb
ve složení zástupců městského obvodu,
městské police a policie ČR. Bohužel
i přes veškerou snahu se na našem obvodě vyskytují místa, která jsou po právu
vnímána negativně. Jedná se zejména

o stavbu areálu Carimex na Rokycanské
třídě. Bezprecedentní ignorování zákonů ze strany majitele vedlo ke stavu,
kdy je momentální stavba s povolením
majitele, obývána desítkami osob bez
domova. Byť je stavba z části vystavěna
na pozemcích města, jedná se o stavbu
soukromou. Právě soukromé vlastnictví
stavby omezuje orgány města a policii
v jejich působení. Naším hlavním cílem
je tak snižování negativních dopadů na
občany a okolí stavby. Městská policie
v místech nejčastějšího pohybu osob
zřídila kontrolní body a ve spolupráci
s Policií ČR znásobila hlídky a úsilí v okolí
této budovy. Prvním vítězstvím v kauze
této černé stavby je rozhodnutí krajského soudu ve prospěch města ve sporu
o pozemky, na kterých objekt částečně
stojí. Tento rozsudek dal městu možnost
pokračovat v řízení o odstranění stavby.
Právě přes složitost případu si nedovolím
nazvat nastalou situaci jako konec kauzy
Carimex, ale pevně věřím, že se jedná
o začátek jejího konce.
S pozdravem
Autor: Tomáš Soukup, starosta MO Plzeň 4

Nové parkoviště
Ke Sv. Jiří už můžete využívat

Autor: Ing. Kateřina Malinová,
Odbor stavebně správní a investic MO Plzeň 4
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Parkoviště Ke Sv. Jiří

Zdroj: MO Plzeň 4

„Stavebních prací se na základě výběrového řízení zhostila firma ISKOM, spol s r.o.
Vysoutěžená cena zakázky činila 3,572
mil. Kč vč. DPH. Cílem akce bylo vybudovat zejména parkovací místa pro zdejší
obyvatele. Kromě toho došlo i k realizaci
nového chodníku, veřejného osvětlení
a sadových úprav. Sadové úpravy obsahují
výsadbu 17 ks stromů a vysetí trávy. Na
parkovací plochy byla použita dlažba se
zvýšeným koeficientem vsakování, která
by měla umožnit zasakování mnohem
většího množství dešťové vody než běžná
zámková dlažba. Nové parkoviště již lze
využívat.

Parkoviště Ke Sv. Jiří

Zdroj: MO Plzeň 4

Během březnového měsíce byly zahájeny
práce na akci „Parkoviště Ke Sv. Jiří“.
Projektovou přípravu a financování celé
stavby zajišťoval Městský obvod Plzeň
4. Samotnou realizaci pak zajišťovala
Správa veřejného statku města Plzně.

Doubraveckou polikliniku čeká rekonstrukce.
Nabídne nové parkování i moderní vzhled.

Pouze provoz radioterapie (ozařování a nově
také fyzioterapie v suterénu budovy) je
provozován v rámci skupiny PRIVAMED.
S faktickým převzetím budovy pak nový
vlastník dle svých slov začal aktivně
pracovat na její revitalizaci. „V současné
době máme platné stavební povolení na
revitalizaci pláště a oken hlavní budovy,
tedy nahrazení tepelně nevyhovujících tzv.
boletických panelů. Chystáme se dále ve
výhledu několika let upravit dvůr areálu tak,

Polikliniku Doubravka čeká rekonstrukce

Polikliniku Doubravka čeká rekonstrukce

abychom patrovým řešením zvýšili kapacitu
parkování, které je v dané lokalitě velmi
napjatou záležitostí, ze současných dvaceti
na šedesát designovaných parkovacích
míst. Zvažujeme také alternativy úpravy
vstupu do budovy, který by si zasloužil
facelift a výhledově přístavbu boční
budovy tzv. dětského oddělení, kde je
však ve hře několik variant různé kubatury
a vzhledu. Zároveň si jako bývalý občan
Doubravky, maje k tomuto obvodu citový
vztah, pohrávám s myšlenou revitalizace
prostoru před hlavním vstupem, kde
relativně „hluchý“ trávník by bylo vhodné
oživit, neboť daná lokalita je jakýmsi přirozeným centrem městské části. Ve hře je
tak například parková úprava doplněná
o kavárnu, nicméně tato část je aktuálně
předmětem architektonických studií,“
dodává ještě doktor Mach.
Výhled architektonické budoucnosti

polikliniky doplnil ještě Ing. arch. Jiří Zábran z ateliéru PRO-STORY, který mimo
jiné zpracoval vyobrazené návrhy úprav:
„V současné době navrhujeme regeneraci
polikliniky na Doubravce. Hlavní blok
polikliniky je střídmý a elegantní kvádr,
který dominuje této městské čtvrti již téměř
půl století. Rekonstrukci jeho pláště jsme
navrhli s respektem. Půjde tedy o citlivé
zateplení a výměnu oken. Důraz bude
kladený na detail a barevnou střídmost.
Dále navrhujeme upravit hlavní vchod do
polikliniky a pracovat více s veřejným prostorem před vchodem. Z našeho pohledu
rohový parčík v sobě skrývá potenciál být
více užitný pro návštěvníka. Chceme zde
navrhnout nejen nové stromy, lavičky, ale
také nějaký současný prvek, jako třeba
pítko, nebo kontejnerovou kavárnu. Důležitou fází revitalizace polikliniky bude
zbudování parkovacího domu ve dvoře.“
Autor: redakce

Zdroj: ateliér PRO-STORY

„Krokem akvizice předmětné polikliniky
je zejména zajištěna jistota kontinuity poskytování zdravotní péče na Doubravce,
když vedle Nemocnice PRIVAMED na
Lochotíně a Mulačovy nemocnice na Borech
tak skupina PRIVAMED nyní v Plzni nabízí
zdravotní služby v podobě ambulantního
lékařského domu, tedy polikliniky. Na
rozdíl od provozu nemocnic však není
úmyslem vlastníka budovy provozovat
polikliniku vlastními silami, ale podporovat
synergii spolupráce s nezávislými lékaři
v jejich praxích, které jsou na poliklinice
dlouhodobě etablované. Stejný přístup
již dobře prosperuje na poliklinikách
v Brně – Starém Lískovci a v Lounech, které
také spravujeme obdobným způsobem,“
uvádí JUDr. Tomáš Mach.

Zdroj: ateliér PRO-STORY

Na podzim minulého roku došlo ke
změně vlastníka budovy doubravecké polikliniky, když společnost tuto
budovu vlastnící a provozující koupila
skupina PRIVAMED. Zeptali jsme se
proto jednatele společnosti Poliklinika
Plzeň Doubravka, s.r.o. pana doktora
Tomáše Macha, jaké jsou další plány
s budovou polikliniky.
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54. MŠ obhájila
prvenství ve sportohraní

Sportohraní doubraveckých mateřinek

Autor: Bc. Radka Valentová a Bc. Jana Liprtová

Sportohraní doubraveckých mateřinek

Zdroj: MO Plzeň 4

V hlavních soutěžních disciplínách děti
plnily hod oštěpem, skok z místa do
dálky, člunkový běh, překážkovou dráhu,
odpal míčku basebalovou pálkou a skákání v pytli. Děti ukázaly férové jednání,
navzájem se povzbuzovaly a fandily si.

Jednotlivé školky byly rozděleny do
2 kategorií podle věků dětí 4 - 5 let
a 5 - 6 let. V kategorii 4 - 5 let se školky
umístily: 1. místo - 33. MŠ, 2. místo - 6.
MŠ, 3. místo - 54. MŠ, 4. místo – 57. MŠ,
5. místo – 64. MŠ, 6. místo – 50. MŠ.
V kategorii 5 - 6 let: 1. místo - 54. MŠ,
2. místo - 64. MŠ, 3. místo - 33. MŠ, 4.
místo – 50. MŠ a o 5. místo se dělila 57.
MŠ a 6. MŠ se stejným počtem bodů.
Absolutním vítězem celého sportohraní
s nejvyšším počtem bodů se již po třetí
stala 54. MŠ. Putovní pohár tak zůstává
v této školce.

Doubravecké folklorní odpoledne

Zdroj: Čivišová Barbora

Skvělé bylo také obecenstvo, které
přišlo podpořit jednotlivé školky. Dále
patří velké poděkování rodičům a paním
učitelkám z 54. MŠ, které měřily čas na
jednotlivých stanovištích a fandily. Celé
dopoledne nás také bavil a provázel pan
moderátor. Akce probíhala za podpory
MO Plzeň 4, pana starosty Tomáše

Soukupa, Radovánku a Doubraveckého
klubu. Akci nám také zpestřila Mistryně
ČR a členka Radovánku svým tanečním
vystoupením s rekvizitami a hudbou,
která rozhýbala diváky i děti. Nechyběl
zde ani doprovodný program, v rámci
kterého byly připraveny nezávodní soutěžní disciplíny i pro děti, které přišly jen
podpořit své kamar á dy nebo příbuzné.

Zdroj: MO Plzeň 4

Dne 6. 6. 2019 se na hřišti 28. ZŠ Plzeň
konalo „Sportohraní doubraveckých
mateřinek“. Sportohraní se zúčastnilo 6
mateřských škol z městské části Plzeň
4. Celým odpolednem nás provázela
dobrá nálada a slunné počasí. Všechny
děti podaly úžasné sportovní výkony.

Habrmannův park
roztančil festival folkloru
V neděli 9. 6. 2019 se Habrmannův
park roztančil festivalem Doubravecké
folklorní odpoledne. Tento festival
uspořádal Městský obvod Plzeň 4
v rámci Mezinárodního folklorního
festivalu v Plzni, který se v centru
města Plzeň koná již tradičně každým
rokem a to od r. 1997.
Plzeň je tedy od roku 1997 místem
setkávání milovníků folkloru a lidového
umění, kterého se každým rokem účastní
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kolem dvacítky dospělých i dětských
folklorních souborů z celé České republiky a zahraničí včetně hostů ze zámoří.
Pojďme šířit tuto radost dál

.

Scéna parku se tak proměnila na opravdu
nevšední zážitek doprovázený veselým
tancem, hudbou a zábavou ze všech stran.
Vidět jsme mohli plzeňské dětské soubory
Mladinka a Mladinečka, ze zahraničí pak

FS Vtáčnik a mexické Tierras Mexicanas.
Věříme, že jste si slunečné a roztančené
nedělní odpoledne užili tak jako my.
Již teď víme, že se můžeme těšit na
další ročník Doubraveckého folklorního
festivalu.
Autor: Barbora Čivišová,
vedoucí oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Doubravka
oslavila Den dětí

Doubravka oslavila Den dětí

Doubravka oslavila Den dětí

da. Nikdo ale neodcházel s prázdnou.
Všichni zúčastnění dostali drobný dárek.
Pro rodiny byl přichystán i zábavný
program na pódiu. Své umění předvedl
Kejklíř Hubert i Divadlo jedeme k vám
a nechybělo ani hudební vystoupení.
Lidé si zazpívali a zatančili na písně od
skupiny Yellow Sisters.
Autor: redakce

Doubravka oslavila Den dětí

Zdroj: MO Plzeň 4

Zdroj: MO Plzeň 4

„První červnový den patří všem dětem.
Jsem rád, že jsem ho mohl strávit s rodi-

nami z našeho obvodu a blízkého okolí,“
řekl starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup.
Děti soutěžily o zajímavé ceny. Ve čtyřech sportovních stanovištích bojovaly
o razítka. Čekalo na ně skákání v pytli,
hod na cíl, lovení rybiček a bludiště. Po
splnění všech disciplín, každé dítě hodilo
kartu s razítky do krabice. Tři vylosovaní
si odnesli velkého plyšového medvě-

Zdroj: MO Plzeň 4

Odpoledne plné dětského smíchu
a rozzářených očí. Tak to vypadalo
v Lobezském parku. Městský obvod
Plzeň 4 společně s Doubraveckým
klubem připravil Dětský den, který
navštívily rodiny nejen z Doubravky.

Doubravka oslavila jaro bohatým kulturním
programem. Připravila sérii koncertů.

Koncerty v Habrmannově parku

příznivci muzikálu u akce „Svět muzikálů“.
Posledním koncertem byl 26. května King
Swing M. B. Karpíška.
Autor: redakce

Koncerty v Habrmannově parku

Zdroj: MO Plzeň 4

Sérii koncertů zahájil 14. dubna Dechový
orchestr Oty Hellera. 28. dubna na něj
navázalo harmonikové duo Renata a Josef
Pospíšilovi. 12. května si přišli na své

Zdroj: MO Plzeň 4

Koncerty v Habrmannově parku

Zdroj: MO Plzeň 4

Habrmannův park v Plzni rozezněly
známé melodie. Konalo se tady několik
jarních koncertů. První z nich se uskutečnil
14. dubna, poslední byl 26. května.
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Celkem 1 200 000 Kč vynaloží MO
Plzeň 4 na dotační program v oblasti
kultury, sportu a investic pro rok 2019.
Za tyto peníze se nakoupí vybavení,
zaplatí provozní náklady i podpoří
společenské akce. Kdo peníze dostane a co za ně pořídí, to se dozvíte
v následujícím přehledu.
Autor: redakce

Zdroj: Plzen.cz

Doubravka podpoří
sportovní i kulturní organizace

Ilustrační foto

Dotační program v oblasti kultury, sportu a investic pro rok 2019 - přehled
Název

Název akce

Částka
schválená

Nadace sportující
mládeže

Pohyb 1P: foto a video (dokumentace akcí, vytvoření video/foto návodů cvičení pro rodiče a MŠ),
kancelářské potřeby, cartridge, tonery, webové stránky projektu, youtube, mobilní aplikace – sekce
s návody pro cvičení pro rodiče a MŠ, grafické práce a tisk

21 543,00

Handball club
Plzeň-Újezd, z.s.

Dotace provozních nákladů, údržby a sportovních potřeb: provozní náklady (el. energie, plyn, vodné,
stočné), svoz TKO, PHM (zahradní technika); údržba (antuka, osvětlení hřiště, závlaha hřiště apod.),
sportovní potřeby

38 470,00

Galerie THAMBOS, Kulturní aktivity v Galerii THAMBOS: materiály (adjustační, kancelářské potřeby atd.), propagace,
z.s.
fotodokumentace, správa webových stránek

8 079,00

SLAVIA SK RAPID
z.s.

Startovné a ostatní výdaje na závody: startovné, cestovné, školení, nákup sportovního vybavení

24 731,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Plzeň Bukovec

Oslava stodesátého výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Plzni-Bukovci: propagace, tisk
brožur o historii bukoveckých hasičů atd., pronájem hřiště, parkovacích ploch, prostoru pro sociální
zabezpečení družstev atd., sport

54 958,00

SK SENCO
Doubravka z.s.

Zajištění provozu v nemovitostech ve správě žadatele: energie, vodné, stočné, provoz hracích ploch,
provoz nemovitostí

54 958,00

SK SENCO
Doubravka z.s.

Podpora kulturních a sportovních aktivit: doprava na mistrovská utkání, pronájem hracích ploch

54 958,00

Plzeňský dětský
sbor, z.s.

Festival Chernomorski zvutsi: doprava (autobus), ubytování s polopenzí

32 975,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Plzeň Doubravka

Vybavení pro prezentaci a školení mladých hasičů: projektor, stativ na projektor, projekční plátno,
prezentér, videokabel HDMI

32 975,00

Tělocvičná jednota
Sokol Plzeň Doubravka

Provoz a údržba sportovního zařízení T.J. Sokol Plzeň-Doubravka: energie všeho druhu (teplo,
elektřina, plyn, voda), běžná údržba areálu

54 958,00

Sportovní klub
INTEROBAL
PLZEŇ, z.s.

Plzeňské tréninkové centrum: nájemné tělovýchovných zařízení, nákup a oprava sportovního
vybavení, doprava, startovné, licenční poplatky, školení trenérů, provozní energie

30 776,00

Junák - český
skaut, středisko
Střela Plzeň, z. s.

Skautská družina v Červeném Hrádku: pronájem zasedací místnosti v budově Červenohrádecká
53/48 (40 x 380 Kč), nákup tábornického vybavení (stany, soupravy na vaření, sekery, pily), nákup
deskových her, nákup drobného spotřebního materiálu

19 785,00

Pilsenman Club,
z.s.

Pilsenman 2019: pronájem mobilních zařízení (ploty, wc, žlaby), pronájem pivních setů, časomíra
(měření čipovou technologií)

11 541,00

ČSS, z.s. sportovně
střelecký klub
policie RAPID
Plzeň

Podpora zabezpečení činnosti tréninkového centra mládeže klubu: střelivo, terčový materiál, zálepky,
náhradní součásti ke zbraním, bomby na vzduch, startovné, cestovné, sportovní oblečení

27 479,00
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Junior club, z.s.

Letní soustředění pro mažoretky v Mariánských Lázních: ubytování, hodinová projížďka vláčkem po
Mariánských Lázních, doplňky ke kostýmům, náčiní, rekvizity, kopírování materiálů

19 235,00

R.S.

Chlum třikrát jinak 2019: doprovodný program (např. malování na obličej, taneční vystoupení),
pronájem dodávky, propagace (grafické práce, tisk a výlep plakátů, inzerce), spotřební materiál
(startovní čísla, špendlíky), telefon, poštovné, DKP, PHM

9 893,00

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Plzeň Újezd

Materiálové vybavení dětského družstva SDH Plzeň-Újezd: dětské hadice na požární útok (2 hadice
B, 4 hadice C), proudnice C, outdoorová navigace GPS, biatlonové sklapovací terče na vzduchovku,
ozvučovací technika

36 888,00

Gymnázium
Luďka Pika, Plzeň,
Opavská 21

Zpíváme vám pro radost VI: spotřební materiál (noty, folie, papíry, zvýrazňovače apod.), služby
(pronájem – soustředění, doprava)

35 613,00

SK Plzeň Bukovec, z.s.

Provozní náklady (energie), sportovní vybavení spolku: plyn, elektřina, údržba a opravy areálu

54 958,00

Just sport and fun
z.s.

Podpora mládežnického sportu – beachvolejbal: roční pronájem sportovního areálu – 4 kurty na
beachvolejbal (v zimních měsících nafukovací hala)

30 776,00

FBŠ SLAVIA Plzeň,
z.s.

Zajištění pravidelné činnosti pro mládež, organizace turnaje FAT PIPE OPEN JUNIOR: pronájem
tělocvičny 28. ZŠ na tréninkové a soutěžní účely, pronájem tělocvičny 25. ZŠ na tréninkové a soutěžní
účely, pronájem hal a tělocvičen pro turnaj FAT PIPE OPEN JUN

19 235,00

TJ Lokomotiva
Plzeň z.s.

Činnost mládežnických družstev basketbalu na 28. ZŠ Plzeň: pronájem tělocvičny, sportovní materiál,
cestovné (doprava)

35 173,00

Pěstuj prostor, z. s.

Plzeňský architektonický manuál (PAM) – stezka Doubravka a Lobzy: fotografické práce, supervize,
editace a redakce textů, jazykové korektury a překlady textů do angličtiny, úprava a grafické zpracování
archivních materiálů, další grafické práce

15 388,00

Klub deskových
her BEDNA

Zajištění činnosti Klubu deskových her BEDNA: nájemné, nákup nových her

11 541,00

TJ Plzeň Újezd, z.s.

Oprava víceúčelového hřiště: oprava víceúčelového hřiště

41 218,00

TJ Sokol Červený
Hrádek

Energie spojené s provozem budovy TJ Sokol Červený Hrádek: plyn, elektřina, voda

54 958,00

Junák - český
skaut, středisko
"5. květen" Plzeň,
z.s.

Oslavy 100 let skautingu na Doubravce: tisk propagačních materiálů pro veřejnost, výroba výstavních
bannerů o historii doubraveckého skautingu, výroba, tisk a distribuce pozvánek pamětníkům,
veteránům a významným osobnostem obvodu, kytice k položení

14 674,00

Junák - český
skaut, středisko
"5. květen" Plzeň,
z.s.

Provozní dotace Skauti Doubravka: revize hasicích přístrojů, revize elektrických obvodů, údržba
suchého WC, revize komínů, údržba dřevin a areálu, energie

15 883,00

Tělocvičná jednota
Sokol Plzeň Letná

Činnost a provoz TJ Sokol Plzeň Letná 2019: pronájmy pro činnost odboru sokolské všestrannosti
(OSV) – tělocvična, sál na cvičení, sportovní materiál pro OSV (sportovní a cvičební pomůcky),
pronájmy pro činnost sportovních oddílů (hřiště, tělocvičny)

54 958,00

Tělocvičná jednota
Sokol Plzeň Letná

Údržba a investice TJ Sokol Plzeň Letná 2019: údržba hřišť (kropení a sekání trávy, hnojení a postřiky,
odborná údržba trávy, antuka); údržba a opravy v areálu TJ (nátěry, sekání trávy – PHM, opravy
osvětlení v areálu); dokončení osvětlení hřiště

54 958,00

RACKET SPORTS
PLZEŇ, z.s.

Činnost RACKET SPORTS Plzeň 2019: pronájmy TZV – kurty squash, kurty tenis, kurty beachtenis,
kurty badminton, stolní tenis, sportovní materiál – rakety pro mládež, speciální sítě, přídavné čáry
a neoprenové ponožky na beachtenis, sportovní materiál

54 958,00

TJ Prazdroj Plzeň
z.s.

TJ Prazdroj kanoistika – vybavení posilovny: vzpěračská olympijská tyč (1 ks), bezpečnostní objímka
na vzpěračskou tyč (4 ks), lavička bench press (1 ks), stojan na olympijské kotouče (2 ks), olympijský
kotouč 10 kg (10 ks), olympijský kotouč 5 kg (10 ks)

7 732,00

Tělocvičná jednota
Sokol Plzeň IV.

Činnost ml. družstev v MO Plzeň 4: nájemné sportovních zařízení, pronájem sportovního vybavení
(mantinely, míče, branky), nákup sportovního vybavení (dresy, míčky, soupravy, koordinační pomůcky,
hokejky apod.)

38 471,00

1.lukostřelecký
klub Plzeň 1935,
z. s.

Činnost o 1. LK Plzeň 1935; Závod o doubravecký totem: závod: terče, terčovnice, přeprava materiálu;
činnost: nákup luků pro začátečníky, nákup šípů pro začátečníky, nákup chráničů pro začátečníky,
terče, terčovnice, nájem

30 776,00

Západočeský
badmintonový
svaz, z.s.

Podpora nejlepších juniorských badmintonistů ZpčBaS: badmintonové míčky na přípravu TCM,
výjezdy TOP 5 hráčů (J. Louda ad.) na turnaje v i mimo ČR, příprava TOP 5 hráčů (J. Louda ad.) – míčky

54 958,00

Florbalová
akademie Plzeň,
z.s.

Florbalový turnaj pro mládež „O pohár starosty ÚMO Plzeň 4“: pronájem sportovišť, pronájem
vybavení, propagace turnaje a marketing, materiální zabezpečení (např. hokejky, míčky, brankářské
vybavení), doprava a umístění vybavení, propagační materiál

39 570,00
1 200 000,00
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Nepořádek po bezdomovcích trápí
obyvatele i policii

Zdroj: MP Plzeň

Každý má šanci na nový začátek. Lidé bez
domova se mohou začlenit do společnosti

Bezdomovectví je celospolečenský
problém, který se netýká jen Plzně nebo
České republiky. V každé společnosti
jsou lidé, kteří z různých důvodů ať již
subjektivních nebo objektivních nemají
dostatečné prostředky, dovednosti
nebo potřebu zajistit si bydlení. S větší
či menší úspěšností se s bezdomovectvím potýkají i ostatní státy Evropské
unie, které mají s tímto fenoménem
delší zkušenosti. Spolehlivé řešení
však zatím ještě nikdo nenalezl. Bylo
by tedy naivní se domnívat, že se
v brzké době najde takové řešení, které
by odstranilo příčiny bezdomovectví
jako takového a s ním souvisejících
negativních projevů.

Podívejme se teď na celou záležitost
z bezpečnostního hlediska. Obvodní služebna Městské policie Plzeň – Doubravka
má zmapována ve svém obvodě místa,
kde se osoby bez domova zdržují nebo
přebývají. Těmto místům věnují strážníci
zvýšenou pozornost a při své činnosti
se snaží maximálně eliminovat negativní
projevy bezdomovectví. Mezi nejčastější negativní projevy bezdomovectví,
které obtěžují ostatní občany, patří
znečišťování veřejného prostranství,
buzení veřejného pohoršení a obtěžující
žebrání. Zjištěná protiprávní jednání
strážníci řeší sami ve své pravomoci,
nebo postupují k dořešení příslušným
správním orgánům. Mimo represe se
však strážníci snaží apelovat na osoby
bez domova, aby ve svém okolí udržovaly
pořádek a čistotu. Poskytují jim pytle na
odpadky a ony se pak samy zapojují do
úklidu svého okolí. Za znečištění okolí
svých příbytků, nemohou však vždy jen
samotní bezdomovci. Odpady sem často
přivážejí i lidé, kteří než by svůj odpad
odvezli do sběrného dvora, „poskytují
jej“ v rámci solidarity bezdomovcům.
Nejčastěji se jedná o nábytek, matrace,
dřevěné palety na topení nebo nepotřebné vybavení domácností.

Strážníci se také velmi často setkávají
s případy, kdy jsou obyvatelé města
pobouřeni pouhou přítomností osob
bez domova na veřejných prostranstvích
a požadují jejich vykázání. Ano jistě není
příjemné, pokud v blízkosti obchodního
centra, mého domu nebo dětského hřiště
posedávají na lavičkách osoby bez domova, které už buď s části, nebo i úplně
ztratili některé pro nás běžné sociální
návyky jako je osobní hygiena. Pouhou
svou přítomností se však nedopouštějí
žádného protiprávního jednání a není
důvod k zásahu ze strany veřejné moci.
Jde především o situace, kdy v klidu
posedávají na lavičkách.
Je důležité podotknout, že bezdomovectví není problém jen bezpečnostní, ale
též sociální. Strážníci obvodní služebny
Městské policie Plzeň – Doubravka, proto
při řešení této problematiky úzce spolupracují se Sociálním odborem Úřadu
městského obvodu Plzeň 4. Při této spolupráci se pracovníci sociálního odboru
snaží osobám bez domova maximálně
pomoci se začleněním do společnosti.
Začlenění těchto osob do společnosti
vnímáme jako nejlepší možné řešení a je
to i cílem vedení MO Plzeň 4.

Senioři se učí angličtinu
v Doubraveckém klubu
Dopolední kurzy angličtiny určené
začátečníkům i pokročilým studentům
nabízí Doubravecký klub již několik let.
Zájemci mají možnost osvojit si nejen
základy, ale také rozvíjet konverzační
a další jazykové dovednosti. Ve studiu
nám pomáhají nejen učebnice, ale i pracovní listy, deskové hry, jazykové karty,
křížovky, osmisměrky, pub kvízy apod.
Oblíbené jsou také časopisy určené pro
výuku angličtiny. Poslechová cvičení jsou
doplňována o známé písničky.
V hodinách se zabýváme reáliemi anglicky
mluvících zemí, hovoříme o tradičních
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i méně známých svátcích, připomínáme
si různá výročí. Někteří studenti mají příbuzné v zahraničí, takže výuku zpestřují
vlastními zkušenostmi. Nosí pohlednice,
noviny, jídelní lístky nebo jiné suvenýry
ze svých cest.
V letošním školním roce jsme si začali
dopisovat s Janem, britským učitelem
angličtiny a matematiky, který se již čtyři
roky učí česky. Absolvovali jsme s ním
moc pěkné konverzační hodiny. Pro
některé to byla vůbec první příležitost,
jak si vyzkoušet svoje jazykové znalosti
v rozhovoru s rodilým mluvčím. Dopisování probíhá dvojjazyčnou formou, my

Senioři se učí angličtinu

Zdroj: Doubravecký klub

Autor: Václav Roj, zástupce velitele obvodní služebny
Městské policie Plzeň - Doubravka

posíláme dopisy a pohlednice psané
v angličtině, z Anglie potom přicházejí
dopisy v češtině.
Spojuje nás společná láska k jazyku, chuť
dále se vzdělávat, objevovat jazykové
zvláštnosti a některá kulturní specifika.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem studentům za končící školní rok,
hezkou a pohodovou atmosféru uplynulých hodin a těším se na naše další
setkávání na podzim 2019.
Autor: Mgr. Radka Ketnerová, lektorka angličtiny

PLZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE
„Vaše bezpečí naše priorita”
od 3.9. do 10.12. 2019
Městská policie Plzeň ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 4
připravila projekt prevence kriminality
zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP.

Vzdělávací program je tvořen deseti 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
Problematika odpadů na území města Plzně

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, Centrum robotiky Plzeň a Čistá Plzeň

PŘIHLÁSIT DO PROJEKTU SE MŮŽETE:
v období od 3. května do 2. září 2019
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová č. 55, Plzeň
informační kancelář MO Plzeň 4
č. tel. 378 031 114
zahájení programu se uskuteční 3. září 2019 od 13:00 hodin
v zastupitelském sále MO Plzeň 4, Mohylová č. 55, Plzeň
Počet účastníků v rámci projektu je omezen na 50 osob.
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V Plzni se konal
Běh pro Světlušku

Celou akci moderoval Stanislav Jurík
z Českého rozhlasu Plzeň. Běh odstartoval
Pavel Horváth, trenér Juniorky Viktorky
a Martin Stránský herec DJKT Plzeň. Účast
byla vynikající a běhu se zúčastnily další
renomované osobnosti Plzeňského kraje.
Autor: ZŠ a Mš pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

Zdroj: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

Dne 28. března 2019 se v Plzni konal
druhý ročník jedinečné běžecké události
Běh pro Světlušku, kterého se zúčastnili
žáci a žákyně Základní školy a Mateřské
školy pro zrakově postižené a vady
řeči Plzeň, Lazaretní ul. spolu s paní
ředitelkou školy Ing. Ivou Šmrhovou za
přítomnosti ředitele Českého rozhlasu
Plzeň Dr. Zdeňka Levého a koordinátorky
projektů Nadace Českého rozhlasu
Světluška Praha paní Moniky Pailové.

Běh pro Světlušku

Soukromá základní umělecká škola
Trnka na konci školního roku sčítá úspěchy

Především na XVII. ročníku Národní soutěže
muzeí GLORIA MUSEALIS 2018 získala II.
místo výstava Kořeny v ZČM v Plzni. Na této
výstavě se ZUŠ Trnka významnou měrou

Díla mladých umělců
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podílela. Je to tedy ocenění i její práce.
Výtvarný obor uspěl na 9. ročníku výtvarné
soutěže NERUDOVKA HLEDÁ MLADÉ
DESIGNÉRY. Za téma: „Nejpodivnější
předmět nalezený u vás doma“ získala
1. místo - Michaela Sedláková, 2. místo Adéla Štruncová.
Literárně-dramatický obor se svými třemi
divadelními soubory zatím uspěl na všech
přehlídkách, kterých se zúčastnil. Soubor

Zdroj: Daša Nesvedová

Na Doubravce sídlí již řadu let školička
pro mladé umělce, jejímž největším
úspěchem jsou nadšení a tvořiví žáci,
kteří se na každé další vyučování těší,
stejně jako jejich učitelé. V tomto školním roce se práci žáků dostalo i několik
významných ocenění odborné veřejnosti.

Buddeto! a soubor Kastrol se zúčastnily
krajské přehlídky divadelních souborů
ZUŠ, která se konala ve dnech 22. až
24. března ve Kdyni. Obě představení
zde byly oceněny tzv. stříbrným pásmem
a inscenace Nižší princip souboru Kastrol
byl doporučen k postupu na celostátní
přehlídku Literárně dramatických oborů
v Litvínově.
Dále soubory Buddeto! a Mrož v krabici
se zúčastnily krajské přehlídky divadla
poezie - Poezie na rynku, která se konala
Klatovech. Inscenace Demolition souboru
Buddeto a Du verstehst mich, nicht vahr?
Mrože v krabici zde byly doporučeny
(jako jediné) k postupu do celostátního
kola – přehlídka Wolkrův Prostějov 2019.
Všechny divadelní soubory naší školy
byly letos velmi úspěšné a my jim tímto
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
i v dalších postupových kolech.

Autor: Daša Nesvedová, ředitelka školy

17. ročník goalballového
turnaje ovládli žáci z Doubravky

Prodloužený víkend byl věnovaný sportovním
aktivitám vhodným pro žáky se zrakovým
postižením. Pod vedení zkušených trenérů
se věnovali především zdokonalování svých
goalballových dovedností a to v návaznosti
na jejich současnou úroveň. Každý se tak
o trošku ve své výkonnosti zlepšil a získal
nové herní zkušenosti. Doplňkově se děti
věnovaly další speciální hře – showdownu
a střelbě ze zvukové laserové pušky a pistole. Zejména pro žáky z integrace, kteří
se běžně s těmito sporty nesetkávají, to
byla příležitost seznámit se s něčím novým
a velmi zajímavým.
Sportovní soustředění pak vyvrcholilo
goalballovým turnajem. Sehrálo se ve
dvou skupinách mladších a starších žáků.
Družstva mladších byla nakombinována
žáky různých škol – jednalo se o děti, které
své zkušenosti teprve sbírají a musí prožít
hlavně radost ze hry proti přibližně stejně
silnému soupeři. Toto se podařilo, proto
by příští rok rádi přijeli zase všichni, i ti,
kteří zde letos byli poprvé – například
klienti SPC z Českých Budějovic. Mezi
kamarády se stejným handicapem se jim
při sportu líbilo.

Turnaj O pohár starosty Doubravky

Zdroj: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

Tradiční setkání mladých goalballistů
z celé České republiky uspořádala
v termínu 12. – 14. dubna ZŠ a MŠ pro
zrakově postižené a vady řeči Plzeň,
Lazeretní 25.

Pohár, který věnuje vítězi turnaje starosta
městského obvodu Plzeň Doubravka, tak
zůstal na domácí půdě a přibyl do vitríny
s cennými sportovními trofejemi. Již za měsíc
se budou konat celostátní Sportovní hry
zrakově postižené mládeže a my doufáme,
že si z pořadatelské Olomouce dovezeme
další úspěchy. Sportu, a goalballu zvláště,
se totiž na naší škole daří.
Hlavní ceny do sportovního turnaje
„O pohár Doubravky“ věnoval ÚMO 4
Plzeň Doubravka a společnost EIAT, k.ú.
Karlovy Vary.
Autor: ZŠ a Mš pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

Turnaj O pohár starosty Doubravky

Zdroj: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

Starší žáci již ve hře tvrdě hájili barvy svých
škol. Je pro nás potěšující, že v turnaji
zvítězilo družstvo Plzně. Ve složení hráčů
Vilém Včala, Pavel Zeman a František Malásek porazilo družstvo naší školy soupeře
z Brna, Opavy, Prahy a smíšené Moravy.

11

Akce
MO Plzeň 4

DOUBRAVECKÉ LISTY - vydavatel MO Plzeň 4. Náklad 13 500 ks. Podle zák. 46/2000 Sb. registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 15152. Za obsah odpovídá jeho autor. Neprodejný výtisk.
Další číslo Doubraveckých listů vyjde v červenci. Články autorsky neoznačené jsou zpracovány redakčně. Své příspěvky zasílejte na e‑mailovou adresu: novave@plzen.eu. Vydavatel si vyhrazuje
právo bez udání důvodu inzerci odmítnout. Grafická úprava a sazba: WESTMEDIA Communication, s. r. o., Plzeň.

