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Morava na Doubravce. 
Slavnosti vína navštívilo přes 3 tisíce lidí

Milí sousedé,

během uplynulých týdnů jsem měl možnost 
setkat se s vámi na několika akcích, které 
náš obvod pořádal. Ať už se jednalo 
o Doubraveckého gurmána, Doubravecké 
vinobraní nebo týden seniorů. Společně 
jsme tak mohli oslavit nejen mezinárodní 
den seniorů, ale i přicházející podzim, a to 
jak jinak než dobrým jídlem a pitím. Jsem 
vděčný za taková společná setkaní, za vaše 
pochvaly, postřehy i dotazy.

Často se mě ptáte na budoucnost areálu 
„Lopatárny“. Rada Městského obvodu Plzeň 
4 přijala rozhodnutí, kterým doporučila 
městu Plzeň výkup pozemků pod bývalým 
koupalištěm a dalšími částmi areálu tak, 
aby bylo možné realizovat studii Útvaru 
koncepce města Plzně a naplnit potenciál 
„Lopatárny“ jako rekreačního a spor-
tovního centra. Pokud by se podařilo 
naplnit plány města, mohl by v tomto je-
dinečném areálu vzniknout třeba bazén, 
sportovní haly a další sportovní zařízení. 
Podmínkou pro uskutečnění těchto plánů 
je úspěšná dohoda s dalšími subjekty, 
které areál v současné době využívají.

Jistě jste postřehli malý, ale pozitivní 
posun v kauze areálu „Carimex“. „Skleněné 
peklo“ na Rokycanské třídě bylo v mi-

nulých týdnech vyklizeno od více než 70 
nezvaných návštěvníků a nyní je na ná-
klady nájemce vyklízeno od odpadu, který 
zde po nich za poslední tři roky zůstal. Jak 
jsem již zmiňoval v jednom ze svých před-
chozích úvodníků, momentálně probíhá 
řízení ve věci rozhodnutí o odstranění 
stavby, které stále není u konce.

Těší mě, že se podařilo vyřešit problém 
stavby domu v ulici Nad Týncem. Město 
Plzeň vypovědělo smlouvu se staveb-
níkem a reagovalo tak na dlouhodobý 
požadavek čtvrtého městského obvodu 
a místních občanů.

Od 1. 10. do 31. 12. se kdokoli z vás může 
svým nápadem zapojit do projektu roz-
hodnetesami.cz. Již nyní jste nám zaslali 
několik zajímavých podnětů, jak zlepšit 
život na našem obvodě, a těšíme se na 
další. Rád bych vás také požádal o sdělení 
vašeho názoru na nově zavedený celo-
roční provoz školek – dotazník najdete 
na stránce 4. Tento rok se jednalo o pi-
lotní ročník provozu a doufáme, že na 
základě vaší zpětné vazby najdeme další 
možnosti zlepšení.

Na závěr mi prosím dovolte popřát vám 
krásný a barevný podzim a těším se na 
setkání.

Autor: Tomáš Soukup,
starosta MO Plzeň 4

Úvodník
starosty

Přes tři tisícovky návštěvníků si nene-
chaly ujít letošní Doubravecké slavnosti 
vína. Všichni si za skvělého počasí užili 
skvělé víno i cimbálovou muziku. Akci 
od pátku do soboty tradičně pořádal 
Městský obvod Plzeň 4.

Cimbálovka, dobré víno, sluníčko a po-
hoda. Tak to vypadalo v Habrmannově 
parku na Doubravce. Po nečekaně 
úspěšném prvním ročníku dorazilo dvoj-
násobek vinařů. Ti měli v nabídce kromě 
vinných skvostů i výborný burčák, který 
si návštěvníci nosili i domů. U stánků si 
mohli návštěvníci koupit sýrové specia-
lity, klobásky a další dobroty. Plzeňané 
tak stejně jako minulý rok potvrdili, že 
mají kladný vztah nejen k pivu, ale i k vínu. 
„Měli jsme plný park, lidé se bavili,“ pro-
hlásil starosta Městského obvodu Plzeň 4 
Tomáš Soukup. Cílem akce je podle jeho 
slov oživit park, vytvořit nějaké přirozené 
centrum Doubravky a samozřejmě pro 

lidi, kteří nemají možnost si zajet na Mo-
ravu, tak Moravu přivézt k nám.

„Loni jsme vůbec nevěděli, jak to do-
padne, protože s tím nebyly žádné zku-

šenosti. Dopadlo to nakonec tak dobře, 
že vinaři museli v noci z pátku na sobotu 
vyrazit domů na Moravu, aby přivezli další 
víno,“ zavzpomínal místostarosta obvodu 
Zdeněk Mádr.
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Autor: redakce

Účastníky slavností vína přivítal starosta obvodu 
Tomáš Soukup a místostarosta Zdeněk Mádr
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Letní provoz 
v mateřských školách

V letošním roce v mateřských školách 
na území městského obvodu Plzeň 4 
nově probíhá tzv. celoroční provoz, což 
znamená, že všechny mateřské školy 
(kromě 33. MŠ) jsou otevřeny i v prů-
běhu letních prázdnin. Při předběžném 
vyhodnocení provozu po prázdninách 
s ředitelkami jednotlivých MŠ bylo kon-
statováno, že se tento systém osvědčil.

Děti zůstávaly ve svých domovských ško-
lách, rodiče je nemuseli složitě převážet 
jinam. Nebyla nutná složitá administ-
race přijímacích řízení, uspokojeni byli 
všichni žadatelé o prázdninový provoz. 
Celkové náklady byly vyčísleny zhruba 
na milion korun.

V současné době je rodičům a zákonným 
zástupcům předkládán anonymní do-
tazník spokojenosti se službami, které 
v tomto období mateřské školy nabízely, 
a který bude podkladem v rozhodování 
vedení městského obvodu Plzeň 4, zda 
podporovat celoroční provoz i v letech 
následujících. Autor: Jana Grossová,

Správa budov MŠ ÚMO P4

Letní provoz v MŠ Zd
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Dotazník pro rodiče na 
téma „letní provoz v MŠ“

V letošním roce byl nově v mateřských 
školách na území městského obvodu 
zahájen tzv. celoroční provoz, kdy 
všechny školky byly pro děti otevřeny po 
celou dobu letních prázdnin. Důvodem 
bylo zejména zajistit, aby všechny děti 

měly možnost navštěvovat v případě 
potřeby i v prázdninových měsících tu 
„svou“ školku, potkávat své kamarády 
a své učitelky.

Rádi bychom Vás v souvislosti s touto 

novinkou požádali o vyplnění krátkého 
dotazníku, který pro nás bude zpětnou 
vazbou z pohledu rodičů a dětí a bude 
sloužit při rozhodování, zda pokračovat 
a finančně podporovat celoroční provoz 
v mateřských školách v dalších letech.

Dotazník je anonymní, vyplněný jej las-
kavě zašlete poštou na adresu Městský 
úřad Plzeň 4, Mohylová 55, pí. Grossová, 
nebo jej podejte do podatelny, případně 
vhoďte do veřejné schránky, umístěné vedle 
vchodu do budovy úřadu. Případně mů-
žete posílat na email: Grossova@plzen.eu

Termín: do 30. 11. 2019

Dne 4. září 2019 zastupitelstvo měst-
ského obvodu Plzeň 4 schválilo pravidla 
participativního rozpočtu s názvem Roz-
hodněte sami. Participativní rozpočet je 
nástroj, ke kterému se každým rokem 
připojuje stále více obcí a jenž umož-
ňuje veřejnosti přímou účast na rozho-
dování, do jakých veřejně prospěšných 
projektů obvod investuje peníze.

Chybí Vám dětské hřiště nebo prostor 
pro sportovní aktivity? Vzpomínáte 
na lavičku za domem, kde jste se před 
lety setkávali se sousedy? Chtěli byste 
ve veřejném prostoru více zeleně? Pak 
jsme tu právě pro Vás!

Od 1. října můžete všichni na webových 
stránkách www.rozhodnetesami.cz při-
dávat návrhy na projekty, které byste rádi 
viděli realizované v našem veřejném pro-
storu. Není to složité – stačí vyplnit krátký 
formulář o čtyřech krocích, kde popíšete 
svůj projekt a vyplníte své kontaktní údaje. 
Je třeba pečlivě zvážit, zda je návrh jen 
nápadem, který úřad městského obvodu 
přetvoří v projekt sám, anebo zda se bu-
dete chtít sami zúčastnit celého procesu 
(např. osobně projekt představit před svými 
spoluobčany na veřejné schůzi).

Vyvrcholením celého procesu bude ve-
řejné hlasování. Navrhovatele můžeme 

jen povzbudit, aby se snažili propagovat 
svůj projekt mezi svými sousedy a získali si 
v hlasování jejich podporu. Počet projektů, 
které se budou moci realizovat, je ome-
zený financemi (schváleno bylo 2 000 000 
Kč). Proto máte-li dobrý nápad, přihlaste 
jej – ale také neponechejte nic náhodě 
a postarejte se, aby o něm všichni věděli.

Návrhy lze podávat až do 31. prosince 2019. 
Projekty s největším počtem hlasů posléze 
zpříjemní prostor kolem vás. Vy zde žijete – 
tak nezůstaňte stranou, myslete na svoji 
čtvrť a „Rozhodněte sami!”

Rozhodněte sami. 
Zlepšujeme společně život na Doubravce

Autor: Richard Bolla, Finanční odbor ÚMO Plzeň 4

Děkujeme za vyplnění a odevzdání dotazníku.
Pomáháte tím zlepšovat činnost našich mateřských školek

1)  Kterou mateřskou školu Vaše dítě na-
vštěvuje? 

a) 6. MŠ v ul. Republikánská 
b) 50. MŠ v ul. Družby  
c) 54. MŠ v ul. Staniční  
d) 57. MŠ v ul. Nad Dalmatinkou 
e) 64. MŠ v ul. Pod Chlumem 

2)   Byli jste dostatečně informováni  
o možnosti využít provozu školky  
i o letních prázdninách učiněnou ze 
strany učitelek Vašich dětí? 

a) ano    
b) ne (uveďte výhrady)  

3)  Byli jste spokojeni se zajištěním pro-
vozu a organizací pobytu dítěte v době 
letních prázdnin?

a) ano    
b) ne    
c) s výhradami (prosíme uvést) 

4)  Líbilo se Vašemu dítěti v mateřské 
škole o prázdninách?

a) ano, velmi   

b) normálně jako vždy  

c) nelíbilo   

5)  Máte zájem o pokračování v celoročním 
(12měsíčním) provozu mateřské školy?

a) ano    

b) ne    

c) je mi to jedno   

6)  Uveďte přání či připomínky k provozu, 
návrhy na zlepšení
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Participativní rozpočtování  je moderní 
nástroj pro zapojení veřejnosti do rozho-
dování a způsobu využití prostředků 
z veřejných rozpočtů, ke kterému se 
dosud připojilo přes 35 měst a obcí po 
celé ČR. Cílem je poskytnout obyvate-
lům Doubravky, Lobez, Újezda a dalších 
částí Plzně 4 možnost se aktivně zapojit 
do rozhodování, do kterých projektů 
obvod investuje peníze.
Chybí vám dětské hřiště nebo prostor 
pro sportovní aktivity? Vzpomínáte na 
lavičku za domem, kde jste se před lety 
setkávali se sousedy? Chtěli byste ve 
veřejném prostoru více zeleně? Právě 
pro vás je zde Rozhodněte sami – 
program participativního rozpočtu 
pro městský obvod Plzeň 4.

Máte jedinečnou příležitost
ovlivnit budoucnost
svého obvodu!
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Co je projekt Rozhodněte sami 
a co znamená 
participativní rozpočet?

www.rozhodnětesami.cz

Navrhnete 
projekty

Zvolíte 
ty nejlepší

Zařídíme 
realizaci

Plzeň 4Participativní
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Každý návrh se počítá. 

Prověříme proveditelnost 
Vašich projektů.

Čekáme na Vaše nápady!

Podpořte v elektronickém hlasování 
projekty, které se Vám nejvíc líbí. 

Představte Váš projekt 
spoluobčanům.

Zvolte nejlepší návrh!

Uskutečníme nejlepší návrhy
z rozpočtu obvodu Plzeň 4. 

Podílejte se na realizaci
Vašeho projektu.

Pojďme zlepšit náš obvod!

Sbíráme Hlasujete Realizujeme

1. 10.
2019

1. 5.
2020

1. 6.
2020
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Ve čtvrtek 12. září proběhlo čtvrté 
zasedání městského obvodu Plzeň 4 
v roce 2019. Zastupitelé se vyjadřo-
vali k návrhu novely obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Plzně tý-
kající se stanovení systému shroma-
žďování sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálního 
odpadu vznikajícího na území města 
Plzně, včetně jejich biologicky rozlo-
žitelné složky a včetně systému naklá-
dání se stavebním odpadem. Zastupi-
telé souhlasili s předloženým návrhem 
novely, avšak za podmínky zachování 
možnosti odvézt stavební suť do sběr-
ného dvora v množství 1 m3 za měsíc 
zdarma pro občany města Plzně. Dále 
schválili vyjádření k novele, kterou se 
stanoví poplatek za komunální odpad 
vznikající na území města.

Na základě opakovaných stížností na ne-
dodržování rychlosti na silnici č. III/18016, 
Červenohrádecká a silnici č. II/233, Zá-
bělská bylo zažádáno o dotaci ve výši až 
80 % uznatelných nákladů na pořízení 
dvou kamerových bodů, které budou pro-
pojeny se stávající kamerovou sítí „Klidné 
příhraničí“. Zastupitelé schválili vyčlenění 
finančních prostředků ve Fondu rezerv 
a rozvoje MO Plzeň 4 ve výši 56 tisíc korun.

Proběhlo schválení hospodaření MO 
Plzeň 4 za 1. pololetí roku 2019. Rovněž 
byly schváleny dotace z rozpočtu MO P4 
v roce 2019 v rámci Dotačního programu 
mikrogranty pro rok 2019 II.

Do plánu investic městského obvodu byla 
zařazena projektová příprava Parkování 
v Partyzánské ulici. Jedná se o úpravu 

Partyzánské ulice včetně parkoviště za 
účelem zajištění dopravy v klidu.

Od 1. října 2019 nabyl účinnosti aktuali-
zovaný jednací řád ZMO P4, který mimo 
jiné upravuje zveřejnění zápisů a zvu-
kových záznamů ze zasedání zastupi-
telstva. Pro občany to znamená, že po 
prosincovém zasedaní zastupitelů ob-
vodu naleznou zápis i zvukový záznam 
na webových stránkách obvodu Plzeň 4.

V září proběhla další volba nového člena 
do Kontrolního výboru. Pirátská strana 
opakovaně navrhla zastupitele Ing. Ji-
řího Hanouska, který však nebyl opě-
tovně zastupiteli zvolen.

Usnesení ze zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 4 naleznete na http://
usneseni.plzen.eu

Další zasedání zastupitelstva se koná 
5. 12. 2019 ve velké zasedací místnosti, 
tentokrát od 15 hodin.

Ze zasedání zastupitelstva 
městského obvodu

Autor: Michaela Bláhová, odbor právní, správních 
činností a organizační ÚMO Plzeň 4

Okénko 
zastupitelů

Autor: Ing. Jiří Lodr, zastupitel za KDU ČSL

Vážení spoluobčané,

je za námi rok práce nového zastupitel-
stva v Doubravce. Je nesmírně důležité 
naslouchat potřebám a konat. Za dobu to-
hoto roku se nám povedlo iniciovat něko-
lik podnětů – oprava značení a řešení zvý-
šení bezpečnosti na kruhovém objezdu 

v Mohylové ulici. Velmi intenzivně pra-
cujeme na podpoře vybudování cyk-

lostezky mezi Újezdem a Červeným 
Hrádkem, což věřím, že se povede 
v dohledné době dovést k reali-
zaci. Jsme účastni rozpravě, kte-

rá řeší novou studii využití Chlumu 
a okolí. Tento prostor je důležitý pro ži-
vot nás z Doubravky, ale i v zájmu ob-

čanů města. Věřím, že se nám společně 
s týmem zastupitelů povede znovu obno-
vit pítka na vodu v rámci obvodu.

Mám velkou radost, že se začal intenzivně 
využívat prostor Habrmannova parku k ak-
cím a setkáním, která spojí naše společné 
zájmy. Zastupitelé mají za úkol řešit podněty 

občanů, a tak 
vás prosím 
o vaše pod-
něty a potře-
by na mém 
mailu: lodr@
plzen.eu

Musím oce-
nit spoluprá-
ci mezi vlád-
noucí koali-
cí a mnou, zastupitelem KDU ČSL, který 
není v koalici. Funguje mezi námi ocho-
ta věci řešit a to je šance pro dobrý výsle-
dek práce pro vás na našem obvodě, který 
považuji, jako dobré místo pro náš život.

Vážení obyvatelé Doubravky,

vnímám novou rubriku Doubraveckých 
listů jako možnost představit činnost 
členů zastupitelstva a ukázat na proble-
matiku, kterou se zabývají. Vzhledem 
k mému zájmu o veřejný prostor bych 
rád věnoval několik vět kultivaci ploch 
pro odpadové nádoby. S ohledem 
na skutečnost, že je těchto míst velké 
množství, lze říci, že značnou měrou 
dotváří vzhled ulic a jejich kvalita ovliv-
ňuje dojem z veřejného prostoru a mí-
nění obyvatel o každém dílčím území.

Práce na postupné opravě kontej-

nerových stání začaly tzv. pasporti-
zací ploch. Postupně dokumentu-
jeme místa, na kterých se nádoby na 
odpad nacházejí, zjišťujeme, v jakém 
jsou stavu z hlediska velikosti plochy, 
možnosti přístupu, umístění v uličním 
prostoru apod.

Vybrali jsme první místa, pro které byly 
zajištěny informace o majetkových vzta-
zích a průběhu inženýrských sítí, navrhli 
jsme způsob opravy a zajistili souhlasy 
s provedením opravy. Rád bych v této 
souvislosti vyzdvihnul příkladnou spo-
lupráci s investičním odborem úřadu 
při přípravě dokumentace a při ad-

ministrativní 
činnosti.

V současnosti 
jsme připra-
veni zreali-
zovat první 
dvě opravy 
v ulicích Slu-
neční a Lesní, 
další pak při-
pravu jeme 
na jaro příštího roku. Opravy zahrnou 
výměnu dlažby, obrub, bezbariérový 
přístup jak pro pohyb obyvatel, tak 
pro snadnější manipulace s kontejnery 
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a osazení zástěn, které plochu vymezí, 
ale i esteticky dotvoří.

Počet oprav je limitován výší rozpočtu, 
ale mým zájmem je, aby opravy přibý-

valy, a to i na základě Vašich racionální 
názorů a podnětů.

Autor: Ing. Václav Lacyk,
členy rady a zastupitelstva MO Plzeň 4, TOP 09

Populární festival Doubravecký gu-
rmán se letos poprvé konal na novém 
místě. Centrem dobrého jídla i pití byl 
Habrmannův park.

Dříve soutěžní přehlídka kulinářského 
umění byla letos pojata spíše jako fes-

tival dobrého jídla a hudby, který oživil 
revitalizovaný Habrmannův park. Výrobce 
pochutin tentokrát nehodnotila žádná 
porota, ale samotní návštěvníci.

Kromě jídla si návštěvníci mohli užít 
dobrou zábavu pro celou rodinu. Po celý 

den se na pódiu střídaly kapely, konaly 
se také kuchařské workshopy, díky nimž 
se lidé naučili novinky, které by mohli 
vyzkoušet i ve své kuchyni.

Dobré jídlo, pití i koncerty. 
To byl letošní Doubravecký gurmán

K příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů uspořádal Městský obvod Plzeň 
4 společně s TOTEMem Doubravka, p.s. 
v prvních říjnových dnech Týden seniorů.

Celý program odstartoval kulturními vy-
stoupeními v atriu OD Centrum Doubravka. 
Představily se zde pěvecké a taneční TO-
TEMové soubory, jakými jsou Seniorka-
pela, Jamáček a ADETO, proběhla beseda 
s hercem a režisérem Janem Kačerem a na 
závěr zazpíval a na kytaru zahrál Ladislav 
Šimon. Součástí byl nejen TOTEMový 

stánek, ale také preventivní a informační 
stánek Městské policie Plzeň - Doubravka 
a stánek Rozhodnetesami.cz, který před-
stavil moderní způsob, jak obyvatele za-
pojit do rozhodování o tom, jaké projekty 
placené z veřejných peněz se zrealizují. 
Celým odpolednem v roli moderátora 
provázel Stanislav Jurík.

V úterý se mimo jiné konalo Mezigene-
rační odpoledne v Habrmannově parku, 
kam byli zváni především babičky a dědeč-
kové s vnoučaty. Na úvod zahrál Dechový 

orchestr Oty HELLERA. Na jednotlivých 
stanovištích bylo možné vyzkoušet kolo-
běžky, zahrát si pétanque, vyrobit si něco 
v kreativní dílničce a nechat se na památku 
vyfotit ve fotokoutku. Zkrátka vše, co mohou 
dělat všichni a hlavně spolu. Do programu 
se také zapojila družina ze Základní školy 
Plzeň - Újezd. Děti si vše prošly za dopro-
vodu TOTEMových seniorek, které celé 
odpoledne pomohly zrealizovat.

Další dny nabídly komentované vycházky 
Doubravkou, při kterých Jan Hajšman 

Týden seniorů na Doubravce: 
Kultura, sport i komentované vycházky

Autor: redakce
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Ve dnech 25. 11.–29. 11. 2019 proběhne 
druhá etapa blokového čištění vybra-

ných parkovacích stání. Práce budou 
realizovány po jednotlivých úsecích 

a termínech dle předem schváleného 
harmonogramu. Na uvedených parko-
vištích bude provedeno ruční čištění, 
včetně odstranění travin u obrubníků. 
Z tohoto důvodu je nutné vyblokovat 
parkovací místa. Vozidla, která zde 
zůstanou, budou odtažena. Samotné 
omezení parkování na jednotlivých 
úsecích bude trvat daný den od 07.00 
do 15.00 hodin.

Informace o blokovém 
čištění komunikací

Místo úklidu – Plzeň, ulice: týden datum den úklidu

K Haltýři (stání naproti domu Červenohrádecká 3), Železničářská 63-67 (podélná 
stání)

48. 25. 11. 2019 pondělí

Železničářská 62 (podélná stání, od konce vyhrazeného stání pro invalidu po 
křižovatku s ulicí Slezská)

48. 26. 11. 2019 úterý

Pod Švabinami 44 (kolmá stání z čelní strany domu), Živnostenská 19-21 (podélná 
stání)

48. 27. 11. 2019 středa

Souběžná 7 (kolmá stání parkoviště), Rolnické náměstí (od stání kontejnerů na 
separovaný odpad k objektu Rolnické náměstí 6)

48. 28. 11. 2019 čtvrtek

Boční ul. (horní část parkoviště) 48. 29. 11. 2019 pátek

Autor: Bc. Lukáš Vojta,
odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Na Doubravce se odehrál největší mládežnický 
turnaj ve florbale v historii obvodu!

Na Doubravce se odehrál největší mlá-
dežnický turnaj ve florbale v historii 
obvodu!

Tři hrací dny. Tři kategorie dětí. Pří-

pravka, elévové a mladší žáci - to byl 
turnaj O pohár starosty ÚMO 4. Prvního 
ročníku se zúčastnilo více než 260 dětí 
z Plzeňského, Karlovarského, Středočes-
kého, Ústeckého a Jihočeského kraje 

a z hlavního města Prahy.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
podíleli na tom, aby taková akce mohla 
proběhnout. Velký dík pak patří přede-

Zahájení akce si nenechali ujít místostarosta obvodu 
Zdeněk Mádr a místostarostka Lenka Kočová Senioři si užili zajímavý programZd
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a Lukáš Houška poodhalili historii a pří-
běhy míst, kterými možná denně prochá-
zíme bez povšimnutí˝, a ukázali, jak zají-
mavá z pohledu historie, architektury či 
společenského života tato na první pohled 

nenápadná plzeňská čtvrť může být. Dále 
bylo možno navštívit přednášku o trénování 
paměti, kterou si připravila certifikovaná 
lektorka Marie Blažková, nebo vernisáž, 
besedu a projekci fotografií pod názvem 

Zikmund100. Týden seniorů zakončila be-
seda s velitelem Městské policie Plzeň – 
Doubravka Karlem Haisem v prostorách 
Doubraveckého klubu.

Autor: TOTEM Doubravka
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Desítky rodičů se svými dětmi, starosta 
Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš 
Soukup a také celá řada kolemjdou-
cích. Ti všichni navštívili nově otevřené 
prostory Mateřského centra Kůzle v Re-
voluční ulici v Plzni – Lobzích. Jsou ur-
čeny všem rodičům, jež s malými dětmi 
hledají prostor pro společné a aktivní 
trávení času, případně potřebují chvíli 
pro sebe a své vlastní aktivity.

„Naše kurzy se zaměřují na rozvoj komu-
nikačních dovedností nejmenších dětí, 
třeba v podobě takzvaného znakování 

pro miminka a batolata, které umožní ro-
dičům domluvit se se svými nemluvňaty, 
nebo trénování angličtiny s prvky Mon-
tessori pro starší děti,” uvedla Dagmar 
Dolejšová, zakladatelka Kůzlete, která 
zkušenosti se vzděláváním dětí sbírala 
mimo jiné ve Finsku, jež je proslulé svým 
vzdělávacím systémem.

Zcela nový a zároveň vhodně doplňující 
nabídku aktivit pro rodiče v Lobzích je 
takzvaný coworking, v podání Kůzlete vý-
hradně pro rodiče s dětmi. „Říkáme tomu 
vlastně hlídárna. Princip je jednoduchý. 

Rodič přijde s malým dítětem a získá chvíli 
času, od několika minut po několik hodin, 
na nerušenou práci,” informovala Dolej-
šová. Děti během této doby pohlídají 
zkušené hlídačky dětí předškolního věku, 
rodičům je mezitím k dispozici pracovní 
místo, rychlý internet a samoobslužný bar.

Za zmínku stojí i nabídka kurzů, které 
jsou v mateřském centru k dispozici: je 
jedno, zda jde o program “BabySigns”, 
čili znakování pro děti, kurz “Rozvíjím se” 
pro miminka již od dvou měsíců, nebo 
třeba angličtina pro nejmenší. Všechny 
jsou totiž vedené certifikovanými lektor-
kami. „Je možné přihlásit se i na jednot-
livé tematické lekce a do kurzu kdykoli 
naskočit, pokud to kapacita dovolí,” po-
kračuje zakladatelka centra. Už teď Do-
lejšová se svými kolegyněmi plánuje sérii 
přednášek, takzvaných Noisy Talks, které 
se překvapivě nebudou týkat rodičovství.

V Lobzích bylo otevřeno 
Mateřské centrum Kůzle

Autor: Mgr. Matouš Hrdlička,
předseda spolku Florbalové akademie

vším sponzorům akce. Největší zásluhu na 
konání má městský obvod Plzeň 4. Jsem 
rád, jak akce proběhla. Máme na turnaj 
spoustu pozitivních ohlasů od zúčastně-
ných týmů a doufám, že se nám podaří 
založit novou tradici tohoto předsezon-
ního turnaje. Je krásné vidět tu radost 

v dětských očích z hezkého turnaje a jejich 
touhu vyhrávat zápasy, ale hlavně jejich 
chtíč vůbec dělat nějaký sport v dnešní 
elektronické době. Závěrem bych rád 
poděkoval všem zúčastněným týmům za 
to, že na turnaj dorazily. A velké poděko-
vání patří i trenérům mládeže, kteří svůj 

volný čas věnují dětem a jejich výchově, 
mnohdy často bez nároků na odměnu. 
Doufám, že se tu v září budeme potkávat 
i v hojnějším počtu než letos,“ zhodnotil 
turnaj organizátor akce, předseda spolku 
Florbalové akademie Matouš Hrdlička.
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Autor: redakce, MC Kůzle



10

Upozornění pro majitele psů: Svého 
čtyřnohého miláčka musíte mít očipovaného

POKOŘITEL 
CHLUMU

Autor: redakce

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě 
novely veterinárního zákona č. 302/2017 
Sb. v účinnost povinnost označovat psy 
na celém území České republiky mikro-
čipem. Od tohoto data bude povinné 
očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. Co všechno to pro maji-
tele psů znamená? Nejen na to odpo-
vídá vedoucí Finančního odboru Úřadu 
městského obvodu Plzeň 4 Štěpánka 
Majerová.

Kdy musí být štěňata označena mi-
kročipem?

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině, tedy nejpozději v půl roce věku 
psa. Označení mikročipem lze spojit 
s očkováním.

Jaké sankce hrozí těm, kteří budou mít 
neoznačeného psa?

Za psa bez označení bude od roku 2020 
hrozit správní řízení s uložením pokuty až 

do výše 20 000 Kč, protože na psa bude 
pohlíženo, jako kdyby neměl platné očko-
vání proti vzteklině.

Co musí teď udělat majitelé psů, kteří 
svého čtyřnohého miláčka ještě nemají 
označeného mikročipem?

Je nutné nejdříve psa přihlásit do evi-
dence psů, a to nejpozději do konce roku 
2019. Při evidenci na příslušném úřadě mu 
bude vystaven doklad na označení čipem.

Kde se nachází evidence psů pro Městský 
obvod Plzeň 4?

Evidenci psů pro městský obvod Plzeň 4 
provádí Úřad městského obvodu Plzeň 4, 
Mohylová 55, Plzeň. Bližší informace k evi-
denci a čipování poskytne kancelář č. 27 
(telefonní kontakt: 378036633).

Na území města Plzně je držitel psa po-
vinen dodržovat vyhlášku č. 19/2006 o ně-
kterých povinnostech chovatelů psů, ve 
znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 
12/2007. Výše uvedená podmínka ozna-

čení psa staršího šesti měsíců čipem je pro 
území města Plzeň již platná a je součástí 
této vyhlášky. Označení psa čipem normy 
ISO 11784/85 je na náklady města.

Termín konání: 26. 11. 2019
Místo konání: rozhledna Chlum

Program:  9:00 - Prezentace 
9:30 - Nástup-Zahájení-Uvedení soutěže 
10:00 - První start soutěžících 
14:00 - Přibližný čas vyhlášení výsledků

Provedení soutěže: Každý soutěžící bude předem ustrojen do zásahových bot, zásahového obleku a zásahové helmy, dále 
obrdží těžký opasek se sekerou a zásahové rukavice- toto ustrojení zajišťuje soutěžící, dále dýchací přístroj Saturn S5-bez masky, 
který bude pro všechny soutěžící jednotný a bude dodán na startu pořadatelem soutěže. Startér odstartuje pomocí praporku 
a po zdolání schodů rozhledny bude na vrcholu vypínač, jeho stisknutím se ukončuje časomíra a závod jednotlivce končí.

Srdečně Vás zveme na na tuto netradiční soutěž a budeme rádi, když se tento den sejdeme. Uděláme si hezký den a otestu-
jeme své síly.

e-mail: sdhplzenujezd@seznam.cz
mobil: 702 044 476

Kategorie:  do 25 let 
do 35 let 
do 45 let 
nad 45 let

Jan Barčuk Petr Hošek
Velitel SDH Starosta SDH

Sbor dobrovolných hasičů Plzeň - Újezd
Vás zve na netradiční soutěž ve výběhu 

na rozhlednu Chlum.

Majitelé psů budou mít nové povinnosti Zd
ro
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Na Doubravce byla zahájena 
další Plzeňská senior akademie

Také senioři na Doubravce se dočkali. 
Po úspěšném červnovém zakončení 
„Plzeňské senior akademie“(PSA) na 
MO Plzeň 2 a MO Plzeň 3 byla v úterý 
3. 9. 2019 slavnostně zahájena „PL-
ZEŇSKÁ SENIOR AKADEMIE“ pro ob-
čany z Městského obvodu Plzeň 4.

Občany přišel přivítat pověřený velitel 
Městské policie Plzeň Marek Šilhan a ve-
doucí OAPK Pavel Beránek. Hned po uví-
tání následovala přednáška na téma: Se-
známení s Městskou policií Plzeň, které 
se zhostil Marek Šilhan. Občany seznámil 
nejen se současnými problémy, se kterými 
se strážníci potýkají, ale také s celou historií 
městské policie. Upozornil mimo jiné na 
problematiku bezdomovectví. Této pro-
blematice se v současnosti plně věnuje 
především Stanice územně strážní služby, 
která monitoruje nocležiště, zprostředko-
vává kontakt s veřejnými institucemi a se 
sociálními službami. Upozornil rovněž na 
změnu v legislativě, která zrušila některé 
tresty za přestupková jednání. V Plzni se 
například osvědčil trest zákazu pobytu, 
ale nový zákon o odpovědnosti za pře-
stupky jej nepřevzal.

Kromě této besedy mají senioři možnost 
absolvovat ještě dalších devět přednášek 
a čtyři exkurze. Senioři se například seznámí 
s problematikou odpadů na území statu-
tárního města Plzně, navštíví Útulek pro 

zvířata v nouzi nebo se podívají na ope-
rační oddělení MP Plzeň či HZS PK. 

Další zahájení PSA bude tento-
krát probíhat na MO Plzeň 1 

dne 19. 09. 2019 v prosto-
rách L-klubu na Lochotíně. Na 

závěr první přednášky se přišel 
rozloučit také starosta MO Plzeň 4 

Tomáš Soukup, který společně s meto-
diky prevence kriminality Karlem Zahutem 
a Andreou Vlčkovou celou akci zakončil.

Městský obvod Plzeň 4
a Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Vás zvou na

od 16.00
v restauraci U Soptíka,

K Úvozu 21, Plzeň - Bukovec

Přijďte se zástupci Městského obvodu Plzeň 4
a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně

diskutovat nad možnostmi úprav
vodní nádrže v Bukovci.

V případě zájmu lze zažádat o zajištění tlumočení
do znakového jazyka. V této věci nás neváhejte

kontaktovat: Renata Benešová, tel.: +420 0378 035 006, 
e-mail: benesovarena@plzen.eu

Veřejné projednání 
dalšího využití

nádrže v Bukovci
ve středu 6. 11. 2019

Autor: Městská policie Plzeň, redakce
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