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Ve čtvrtém obvodě se připravují velké investice

Červenohrádecká ulice.

Budova bývalé školy, Habrmannovo nám.

Městský obvod Plzeň 4 chystá velké investice
a celou řadu změn, které by měly zlepšit bezpečnost obyvatel a komunikaci mezi úřadem
a samosprávou s místními občany. Důraz při
tom klade na transparentnost a digitalizaci.
Obvod nově zřizuje výbor pro bezpečnost, který
bude přímo odpovědný obvodnímu zastupitelstvu. Jedním z hlavních cílů nového vedení je
zavedení tzv. participativního rozpočtu.„Chceme
nechat místní obyvatele, aby se mohli více zapojit
do rozhodovacích procesů o směřování obvodu,
především v oblasti investiční a neinvestiční
výstavby, bezpečnosti a péče o životní prostředí,“
upřesnil starosta Tomáš Soukup. Ten zároveň
dodává, že priorit má nové vedení mnohem více.
„Chceme i nadále hledat řešení, které by navrátilo
územní lokalitu „Na Lopatárně“ do majetku města Plzně a zajistit tak možnost sportovně-rekreačního využití pro širokou veřejnost,“ dodal
starosta. Vedení obvodu se chce také zasadit o získání rozhledny Chlum do majetku města s cílem
vytvořit v této lokalitě turisticky vyhledávané

místo pro odpočinek a relaxaci obyvatel obvodu
i města.
Další z cílů obvodu je také prosazení rekonstrukce
bývalé školy na Habrmannově náměstí. „Je škoda,
že takový pěkný objekt chátrá a je dlouhodobě
nevyužitý. Chtěli bychom zrealizovat rekonstrukci
této budovy pro potřeby úřadu, který v současnosti funguje v nevyhovujících podmínkách,“
vysvětluje místostarosta Zdeněk Mádr. Ten zároveň zdůrazňuje jako další prioritu rekonstrukci
Hrádecké a Červenohrádecké ulice s vybudováním přilehlého chodníku a cyklostezky. „Tento
projekt je pro nás klíčový. Jedná se o společnou
investici města a kraje. První etapa je již projekčně
připravena a pevně věřím, že se podaří zahájit ji
na jaře příštího roku,“ dodal místostarosta Doubravky. Mezi další plánované akce obvodu patří
také úprava prostranství Revoluční – Rodinná
včetně vybudování nových parkovacích míst.
V oblasti životního prostředí chce obvod udržet,
resp. zlepšit čistotu veřejného prostranství a péči
oparky azeleň.„Chceme rozšířit rozsah zimní iletní

Areál Lopatárny.

Areál Lopatárny.

Rozhledna Chlum.

údržby chodníků avozovek azlepšit systém nakládání s odpady v obvodě,“ uvedla místostarostka
Lenka Kočová, která je za tuto oblast zodpovědná.
Zároveň dodává, že je příznivkyní tzv. zelené infrastruktury a že by ráda podpořila projekty, které
povedou k zadržování vody v krajině.„Je to způsob,
jak učinit život ve městě příjemnějším. Dostatek
zeleně a parků, lepší hospodaření s dešťovou
vodou nebo zelené střechy afasády jsou opatření,
která snižují teplotu ve městě v letních měsících
a pomáhají našemu životnímu prostředí jako celku,“ vysvětluje místostarostka.
V neposlední řadě se obvod bude soustředit na
další rozvoj a podporu kulturních, sportovních
a sociálních činností. „Budeme podporovat zavedené kulturní akce pořádané naším obvodem
a pečovat o zájmové a vzdělávací aktivity našich
dětí. Myslíme také na seniory – vzhledem k velké
poptávce po seniorských akcích rozšíříme prostřednictvím Doubraveckého klubu naši nabídku.
Zároveň budeme pokračovat v tzv. senior akademii, která pomáhá našim občanům bránit se nekalým praktikám různých podvodníků,“ doplnil další
člen vedení obvodu, místostarosta Václav Beran.
Ten se současně zabývá i zvýšením bezpečnosti
v obvodě a zdůrazňuje, že je třeba dbát na užší
spolupráci s městskou i státní policií.
red
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Město zve na veřejné představení návrhu využití Chlumu a jeho okolí
Město Plzeň ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4 nechalo zpracovat architektonicko-krajinářskou studii nazvanou „Bukovec-krajina“,
která se zabývá návrhem využití okolí vrchu Chlum a Bukovce jako rekreačního a krajinného zázemí města. Tuto studii nyní Útvar koncepce a rozvoje představí občanům. Po seznámení se studií bude následovat diskuze
s občany, které se zúčastní i autoři studie a zástupci městského obvodu.
„Veřejné představení architektonicko-krajinářské studie proběhne 12. března 2019 od 17.00 v sále doubraveckého D-klubu, na adrese Zábělská 54B,
Plzeň. Zde se občané dozvědí, jaké úpravy jsou ve studii navrženy. Zveme
tedy jak místní obyvatele, tak i obyvatele ze vzdálenějších částí Plzně, kteří
také často využívají Chlum a jeho okolí k rekreaci,“ uvádí k tématu Irena
Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.
Vzhledem k významnému rekreačnímu potenciálu lokality a přímé vazbě
na významné turistické cíle v okolí je součástí studie návrh vhodného
umístění pěších a cyklistických tras spojujících významné cíle v okolí.

Nově by tak mohla vzniknout cyklostezka v trase staré železniční trati. Tato
cyklostezka by měla být napojena na stávající síť cyklostezek a propojit
tak zajímavé oblasti jako například přilehlý park Potoční, Bukovec či Chrást.
Ve studii se také nachází další návrhy tras pro pěší. Pro okolí rozhledny
Chlum studie navrhuje zrušení současného oplocení a vybudování prvků
pro relaxaci, ohniště nebo dětského hřiště. V oblasti bývalého koupaliště
v Bukovci pak studie nabízí možnost vybudování přírodního biotopu
s odpočinkovou zónou a herními prvky pro děti. Přibýt by mohly i další
stromy a okrasné dřeviny, stejně jako mobiliář vhodný pro odpočinek.
„Oblast mezi Doubravkou a Bukovcem byla vždy hojně využívaná Plzeňany
i obyvateli blízkých obcí k procházkám v okolí či přímo na vrch Chlum, kde
se nachází i rozhledna s nádherným výhledem na Plzeň i okolí. My si tohoto
koutu přírody v našem obvodu velice ceníme, a proto jej chceme pro obyvatele ještě více zpřístupnit a zpříjemnit,“ uzavírá téma starosta Městského
obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup.
ÚKR MMP

Schválený rozpočet na rok 2019
Na svém posledním zasedání v roce 2018 Zastupitelstvo MO Plzeň 4 schvalovalo rozpočet pro letošní rok. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný
podle předloženého návrhu, který vyplynul z předchozích jednání a schvaPříjmy celkem včetně financování
z toho např.: Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Přijaté dotace na výkon státní správy
Podíl na daních
Podíl na příjmech z hazardu
Zapojení FRR

100 899 tis. Kč
1 985 tis. Kč
5 662 tis. Kč
4 324 tis. Kč
79 112 tis. Kč
8 780 tis. Kč
986 tis. Kč

lovacích procesů. Celková výše příjmů a výdajů a jejich nejdůležitější členění
je patrno z přiložené tabulky.
Výdaje celkem včetně financování
z toho např.: Investice
Životní prostředí a doprava
Kultura a činnost D-klubu
Provozní příspěvky MŠ
Správa svěřených budov *
Dotace organizacím

100 899 tis. Kč
6 028 tis. Kč
13 865 tis. Kč
5 714 tis. Kč
9 584 tis. Kč
5 714 tis. Kč
2 886 tis. Kč

*zahrnuje budovy MŠ, D-klub, budovy hasičských dobrovolných sborů
Závazné ukazatele rozpočtu mohou být během roku podle aktuálních informací nebo potřeb sníženy, zvýšeny nebo upraveny rozpočtovým opatřením,
které opět musí schválit Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4.
Ing. Štěpánka Majerová, vedoucí Odboru finančního ÚMOP4
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Rekonstrukce Mohylové ulice a mostu přes Úslavu
V letošním roce bude v městském
obvodu Plzeň 4 zahájena rozsáhlá
stavební akce, jejímiž investory jsou
Správa a údržba Plzeňského kraje
a město Plzeň. Zahrnuje rekonstrukci mostu přes Úslavu a stavební
úpravy Mohylové ulice (úsek Masarykova-Stará cesta), součástí je
i rekonstrukce kanalizačních stok
a vodovodu.
Technické řešení rekonstrukce mostu
spočívá zejména v zesílení nosné
konstrukce pomocí předpínacích
kabelů svýměnou vozovky aizolace,
závěrů, zídek, ložisek, zábradlí alitých
asfaltových chodníků, u ulice Mohylová jde zejména oúpravu šířkového
uspořádání komunikace včetně parkovacích stání, úpravy napojení na
místní komunikace, opravy místních
komunikací, zálivů zastávek MHD,
parkovacích pásů, chodníků astezek,
veřejné osvětlení atd.
Celkové náklady na uvedenou stavbu činí cca 75 000 000 Kč (bez DPH).
Plánované zahájení výstavby je od
15. 3. 2019 s dokončením do dubna
2020. Stavba si vyžádá nezbytná
dopravní omezení nejen pro řidiče,
ale i pro cestující MHD, zejména pro
cestující linkami č. 28 a 30.
V první etapě stavby dojde k uzavírce Mohylové ul. v rozsahu od mostu
přes řeku Úslavu až po křižovatku
se Staniční ulicí. Doprava MHD bude
převedena na objízdnou trasu po
Jateční aTěšínské ulici pro linku č. 30
a po Staniční aTěšínské ulici pro lin-

ku č. 28. Zastávka „Husův park“ bude
pro linku č. 28 nahrazena provizorní
zastávkou v ul. Staniční (v blízkosti
křižovatky s ulicí Mohylová) a zastávka „Opavská“ bude pro linku č. 30
nahrazena provizorní zastávkou v ul.
Těšínská (v blízkosti obchodu Lidl).
Schéma tras linek MHD naleznete
na přiložené mapce.
Vzhledem k vedení objízdné trasy
MHD po Staniční, dojde k jedno-

Uzavírka silnice č. II/233, Zábělská –
rekonstrukce kanalizace

V rámci stavby„Rekonstrukce kanalizace včetně odboček, Zábělská ulice, úsek v Zápolí – Horomyslická“,
jejímž investorem je Vodárna Plzeň,
a. s., bude od 14. 1. 2019 do 31. 5.
2019 probíhat v úseku V Zápolí –
Horomyslická, rekonstrukce kanalizace vč. přípojek za úplné uzavírky

komunikace. Tato uzavírka neplatí
pro autobusy MHD a ČSAD. Náhradní objízdná trasa je vedena přes Červený Hrádek, pro nákladní vozidla
nad 5t po silnici I/26. V případě informací kontaktujte stavbyvedoucího
pana Bohumila Plechatého na tel.
606 664 550.
red

strannému vyblokování stání v rozsahu této ulice pro zajištění průjezdu autobusů. S ohledem na vedení
objízdné trasy MHD po ul. Jateční
a Těšínská, je současně navržen
zákaz levého odbočení z Jateční ul.
do Těšínské (mimo MHD). Ulice
Doubravecká je zjednosměrněna
ve směru od Chrástecké, pravostranně je pak v této ulici vymezen prostor pro podélné parkování vozidel

(přístup veřejnosti mezi ulicí Doubravecká a sídlištěm „U Jiřího“ zajištěn
pouze pěším způsobem).
Odalších změnách vdopravě, ke kterým v rámci výše uvedené stavby dojde, budeme průběžně informovat.
Kontakty na zhotovitele budou uvedeny na informačních tabulích
v místě stavby a na webových stránkách městského obvodu Plzeň 4.
red

Doubravecká pouť u sv. Jiří

20. 4. 2019 – začátek provozu
28. 4. 2019 – ukončení provozu
Poutní mše svatá, kostel sv. Jiří
28. 4. 2019, 8.45 hod.
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Doubravecká zabijačka měla úspěch
V sobotu 16. února se konal druhý
ročník Doubravecké zabijačky a nutno podotknout, že se skvěle vydařil.
Již dopoledne mířily do Habrmannova parku proudy lidí. V průběhu
celého dne pak akci navštívilo na tři
tisíce návštěvníků. „Velmi nás potěšilo, že zájem o akci byl tak velký.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat lidem za to, že přišli.

Počasí nám přálo, a tak jsme všichni
společně mohli strávit příjemný slunečný den v Habrmannově parku,
ochutnat skvělé jídlo i pivo,“ uvedl
starosta Tomáš Soukup.
Návštěvníci akce mohli na místě
ochutnat klasické zabijačkové dobroty – jitrnice, jelita, tlačenku, ovar
i polévku. Oproti minulému ročníku
byl program rozšířen o živou hudbu,

a to v podání Plzeňských Pepíků
(Josef Pospíšil & Josef Kupilík)
a country skupiny MHS. Nechyběly
ani ukázky výroby zabijačkových
produktů. Bohatá byla také nabídka
domácích sýrů. Na své si přišly i děti,
pro které byly přichystány sladké
pochoutky.
Po celou dobu akce bylo překrásné
slunečné počasí, které přilákalo

i ostatní kolemjdoucí. Lidé si
pochvalovali, že mohli v Habrmannově parku posedět a strávit zde
hezký sobotní den.
Akci pořádal Městský obvod
Plzeň 4 ve spolupráci s Doubraveckým klubem.
Těšíme se za rok zase na shledanou!
Tým D klubu
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Seznámení s činností kontrolního výboru ZMOP4
Kontrolní výbor (dále jen KV) je
z hlediska zákona vedle výboru
finančního nejdůležitějším orgánem zastupitelstva. Proto tyto dva,
také musejí vždy, na rozdíl od
jiných výborů, zastupitelstvo zřídit.
Ze zákona jsou přesně stanovené
kompetence, tedy kontrola plnění
usnesení zastupitelstva obvodu
a rady, dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem
městského obvodu na úseku
samostatné působnosti. A protože
zastupitelstvo může rozšířit tyto
kontrolní úkoly, byla hned na návrh
KV, naše činnost rozšířena. A to
o kontrolu průběhu kulturních
a sportovních akcí, na jejichž uspo-

řádání byla poskytnuta dotace
z rozpočtu obvodu, o kontrolu
výskytu černých skládek a o kontrolu pořádku na veřejných prostranstvích. Dále bude prováděna
kontrola vyřizování stížností
a petic, týkající se činnosti městského obvodu v samostatné
působnosti. V minulosti byl KV
pověřen zastupitelstvem k dalším
kontrolám a předpokládám, že se
tak stane i v tomto volebním období.
Na dosud proběhlých třech KV
jsme se mimo poměrně náročné
debaty ohledně vzniku nového
jednacího řádu KV, který upravuje
jeho činnost a který byl nakonec

Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu
o Doubravce.
Poznáte, kde se nachází vyfocená socha?
Z došlých správných odpovědí vybereme
výherce, nebo výherkyni.
Vaše odpovědi zasílejte na e-mail:
hrdlickoval@plzen.eu do 12. 4. 2019,
uveďte prosím i telefonní kontakt.

Výherce fotosoutěže
Na fotografii je výherkyně naší fotosoutěže z prosincového čísla
Doubraveckých listů paní Ludmila Drhovská.
Paní Drhovská správně poznala, že vánoční strom byl význačný
v tom, že se jednalo o strom, který byl jako strom vánoční umístěn
a ozdoben v Habrmannově parku.
Paní Drhovské předalo vedení Městského obvodu Plzeň 4 výhru
v podobě knihy o Doubravce.

schválen zastupitelstvem, věnovali
i zákonné kontrole činnosti ostatních výborů – činnost finančního
výboru byla shledána bez závad.
Zjištěné nedostatky v činnosti bezpečnostního výboru, budou předloženy zastupitelstvu k řešení. Zde
se jedná o to, že některé materiály
vyžadující schválení byly projednány pouze bezpečnostním výborem a prozatím nebyly projednány
zastupitelstvem. Při kontrole plnění usnesení zastupitelstva a rady
bylo zjištěno za uplynulé tříměsíční
období, pouze jedno administrativní pochybení, kdy chyběl zápis
o splnění úkolu a toto bylo neprodleně odstraněno. Dále byla vedena

diskuse ohledně možných řešení
vzniku „černých skládek“ a problému „dlouhodobě stojících vozidel“,
tedy lidově řečeno autovraků. Tady
vznikl nápad, že KV ze svých členů
vytvoří „monitorovací týmy“, které
takové skládky a autovraky budou
aktivně vyhledávat, předávat
k řešení a kontrolovat, jak s těmito
podněty bylo nakládáno. Také byl
KV předložen seznam stížností
a petic směřovaných na úřad městského obvodu. Tímto seznamem
se bude kontrolní výbor podrobně
zabývat na svém dalším zasedání.
Bc. Michal Chalupný,
předseda KV ZMOP4

Přehled
vzpomínkových pietních aktů,
které se budou konat
v měsíci dubnu a květnu 2019
v MO Plzeň 4

17. 4. 2019 (středa)
– Památka obětí náletu a padlých ve druhé světové válce
10.00 hod. – Sousedská ulice
11.30 hod. – Jateční ulice

3. 5. 2019 (pátek)
– Pietní akt na počest padlých čs. letců z Plzně-Doubravky
14.00 hod. – Habrmannův park, následně položení květin
k pamětní Desce na budově bývalé Konzervatoře, Plzeň-Doubravka

9. 5. 2019 (čtvrtek)
– položení květin k pomníkům
10.00 hod. – Újezd (náměstí Karla Panušky)
10.30 hod. – Hřbitovní ulice (objekt HZ Doubravka, Hřbitovní 3)
11.00 hod. – střelnice Lobzy

29. 5. 2019 (středa)
– Pietní akt u pomníku popraveného vůdce rumburských
rebelů – Stanka Vodičky v Plzni-Lobzích
11.00 hod. – Plzeň-Lobzy (travnaté prostranství vedle kostela sv. Martina a Prokopa)
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Sbírka pro dětské centrum
Vzhledem k rozmarnosti přírody,
zastihla zima rodiče nepřipravené.
Sníh napadl den po teplém slunném
dni, kdy by to nikdo nečekal. Rodiče
museli narychlo ze zadních částí
skříně vyndat zateplené oblečení
pro děti, které už se nemohly
dočkat, až vyzkoušejí kvalitu sněhu.
S tímto zjištěním přibyly rodičům

starosti. Zjistili, že jsou dětem malé
bundy, zateplené kalhoty, nemají
rukavice, zimní boty je tlačí.
Tato situace, která tížila rodiče,
naopak dala impuls pedagogům
mateřské školy. A tak vznikl nápad
uspořádat sbírku oblečení a bot.
A vzhledem k tomu, že se blížily
Vánoce, zapojili jsme do sbírky ihrač-

ky, plyšáky, knihy ahry. Rodiče nápad
přivítali as velikou radostí vozili pytle
a tašky do mateřské školy. Mnohdy
byly hračky úplně nové, nerozbalené.
Boty, oblečení, hračky, knihy, hry
putovaly do dětského centra v Partyzánské ulici na Doubravce. Plyšáky
jsme darovaly organizaci Českého
červeného kříže, která pořádá kaž-

doročně letní tábor pro cca 100 -120
dětí v Orlovicích, a využívá je pro
práci a motivaci dětí.
Tímto bych ráda poděkovala za
všechny obdarované rodičům
našich dětí, zejména za spolupráci
a velké množství darovaných věcí.
Mgr. Klára Košanová
a kolektiv pedagogů z 54. MŠ, Plzeň

Zájezdy pro seniory v roce 2019
Úřad městského obvodu Plzeň 4 pořádá tyto zájezdy:
21. 5. 2019 (úterý), odjezd v 6.30 hod., Mohylová ul.,
Jindřichův Hradec – zámek,
před budovou ÚMO Plzeň 4
Krýzovy jesličky, Tábor – muzeum
Cena: 238,–/osoba
čokolády a marcipánu, prohlídka muzea a posezení v čokoterii (cukrárna)
a tvůrčí dílna – každý účastník si bude mít možnost vyrobit svoji figurku
23. 4. 2019 (úterý), odjezd v 7.00 hod., Mohylová ul., před budovou ÚMO
Plzeň 4
Cena: 280,–/osoba
Prodej zájezdu od 3. 4. 2019, od 8.00 hodin, ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 55, kancelář č. 26, 1. patro

Severní Čechy – zámek Zákupy,
Nový Bor, sklárna Lindava
exkurze a tvůrčí dílna – každý účastník si pod vedením mistra bude mít
možnost vyfouknout svůj výrobek

Prodej zájezdu od 17. 4. 2019, od 8.00 hodin, ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 55, kancelář č. 26, 1. patro

Bečov nad Teplou – zámek, pivovar
a zámek Chyše
Bečov nad Teplou – prohlídka zámku, Chyše – prohlídka zámku včetně
expozice Karla Čapka, návštěva pivovaru včetně degustace, procházka
rozlehlým zámeckým parkem
18. 6. 2019 (úterý), odjezd v 7.30 hod., Mohylová ul.,
před budovou ÚMO Plzeň 4
Cena: 225,–/osoba
Prodej zájezdu od 29. 5. 2019, od 8.00 hodin,
ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, kancelář č. 26, 1. patro

Harmonogram svozu

Informace o rozmístění stojanů biologicky rozložitelných
komunálních odpadů,
na Doubravecké listy
Pro případ, pokud by jste Doubravecké listy nedostali do schránky,
budou k dispozici ve stojanech na těchto místech:
 Knihovna – OD Centrum, Masarykova 75, Plzeň
 Knihovna – Újezd, Staroveská 7, Plzeň
 Knihovna – Červený Hrádek, Červenohrádecká 53

který pro vás objednalo
statutární město Plzeň
a Městský obvod Plzeň 4
Přistavování kontejnerů probíhá v období 21. 3. 2019 až 28. 11. 2019
Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního
období vždy ve čtvrtek nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až
září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00.

 Konečná trolejbusu č. 16, veřejné WC, Zábělská ul.
 IV. poliklinika, Masarykova 62, Plzeň

Lobzy, Měsíční x Souběžná

čtvrtek

sudý týden

 Salesiánské středisko mládeže,

Doubravka, Na Kovárně

čtvrtek

sudý týden

Újezd, Svatojirská x Zábělská

čtvrtek

sudý týden

Újezd, Hrádecká x Staroveská

čtvrtek

sudý týden

A pro ty z vás, kteří by jste si raději Doubravecké listy přečetli na internetu,

Bukovec, Mezi Podjezdy

čtvrtek

sudý týden

najdete je vždy na našich webových stránkách:

Doubravka, Lesní x Borová

čtvrtek

lichý týden

Újezd, Na Drážkách

čtvrtek

lichý týden

Lobzy, Nad Úslavou 39

čtvrtek

lichý týden

Červený Hrádek, Křivá x Červenohrádecká

čtvrtek

lichý týden

Revoluční 98, Plzeň-Lobzy
 D klub, Zábělská 54 B, Plzeň

https://umo4.plzen.eu/zivot-v-obvodu/doubravecke-listy/

Veronika Nová,
oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Vernisáž autorky Evy Hubatové
Na začátku tohoto roku byla zahájena v Domově pro seniory sv. Jiří,
Mohylové ulici vernisáží výstava
autorky Evy Hubatové. Vernisáž byla
zahájena sociální pracovnicí Domova pro seniory sv. Jiří Pavlou Janouš-

kovcovou, dále se slova ujal starosta
Městského obvodu Plzeň 4 Tomáš
Soukup. Za účasti dalších pozvaných hostů, kterými byli místostarosta Městského obvodu Plzeň 4
Václav Beran, referentka Odboru

sociálních služeb MMP Jarmila
Srbková, ředitelka ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni
Ing. Iva Šmrhová provedl hudebně
celou vernisáží Vilém Včala.
Výstava nesoucí název Retrospek-

tiva zahrnuje práce z autorčiny desetileté tvorby. (rok 2008–2018)
Výstava v Domově pro seniory sv.
Jiří, Mohylová 92, Plzeň je k vidění
denně do 28. března 2019.
red

Výstava obrázků Jana Koppa
Kresby starých chalup, zbořených
kostelů a kaplí a také portréty starých Šumavanů.
To vše vystavoval v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 od 8. ledna do
28. února Jan Kopp,

rodák z Hor Matky Boží na Šumavě.
Výstavu doplnily ukázky maleb
akrylem.
Fotografie z vernisáže, která se uskutečnila dne 8. ledna 2019.
[red]

Vážené dámy a pánové, vážení příznivci umění,
dovolujeme si pozvat vás a vaše přátele
na výstavu fotografií

PRAHA – JAK JI VIDÍM JÁ
PETR PAVEL KEPKA
Výstava bude zahájena

v pondělí 11. března 2019 v 17 hodin
v Galerii THAMBOS
Plzeň-Doubravka, Mohylová 91
Výstava potrvá do 29. 3. 2019

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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ZŠ Plzeň-Újezd má novou budovu školní družiny a jídelny
Základní škola Plzeň-Újezd slaví
v letošním roce 120. narozeniny.
K tomuto významnému výročí
dostali všichni újezdští školáci a učitelé mimořádný dárek. Novou
budovu školní družiny a jídelny.
Objekt ve formě dřevěného a skle-

něného minimalistického hranolu
velmi elegantně navazuje na historickou budovu školy.
Na slavnostní otevření nové budovy se všichni moc těšili. Od pondělí
3. prosince 2018 využívají družinu
a jídelnu žáci i zaměstnanci školy.

Prostory školní družiny jsou velmi
účelně a mimořádně vkusně vybaveny. Paní vychovatelky s dětmi se
mohou realizovat v příjemném
a motivujícím prostředí. Výtvarný
ateliér je využíván i při dopolední
výuce výtvarné výchovy a herna

slouží jako čtenářská dílna. Také
nová jídelna je krásná a prostorná.
Mgr. Hana Techlová,
Mgr. Michaela Koutová

Přátelské posezení organizace Senioři Č. R., organizace č. 4 Doubravka
Dne 3. prosince 2018 zakončila
organizace Senioři Č.R., organizace
č. 4 Plzeň-Doubravka rok posezením
u vánočního stromku.
Této akce se zúčastnili i nově zvolení
zástupci Městského obvodu Plzeň 4.
Poděkovali jsme vedení městského

obvodu za spolupráci a finanční
podporu, která proběhla v uplynulém roce formou dotací a grantů.
I do budoucna doufáme v dobrou
spolupráci s Městským obvodem
Plzeň 4.
Všichni, kdo se zúčastnili svátečního

posezení obdrželi drobný dárek.
K vánočnímu posezení zahrál na
závěr pan Zdeněk Zaplétal a Václav
Auterský melodie, které se nesly
v duchu Vánoc.
S přáním krásného prožití vánočních svátků v klidu, pohodě a zdraví

se všichni zúčastnění rozešli s vidinou na další setkávání v novém roce.
Libuše Papežová
předsedkyně spolku Senioři ČR, z.s.,
Základní organizace
Plzeň-Doubravka

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Volby do Evropského parlamentu
Prezident republiky Miloš Zeman
vyhlásil termín konání voleb do
Evropského parlamentu. Volby proběhnou ve dnech 24.–25. května
2019. Volby budou zahájeny v pátek
24. května 2019 ve 14.00 hodin a volební místnosti budou otevřeny do
22.00 hodin. Druhý den voleb v sobotu 25. května 2019 bude možno hlasovat v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku 18 let a je po dobu nejméně
45 dnů přihlášen k trvalému pobytu
nebo k přechodnému pobytu na
území České republiky.
Občan jiného členského státu EU
má právo hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu na území
ČR za předpokladu, že
– nejpozději 25. května 2019
dosáhne věku 18 let,
– je ke druhému dni voleb nejméně
45 dnů přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území
ČR (tj. nejméně od 10. dubna
2019),
– nemá omezenou svéprávnost
k výkonu volebního práva nebo
nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu,
– je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského
parlamentu.
Hlasování pro české kandidáty

probíhá pouze ve volebních místnostech na území ČR (není možné
hlasovat na zastupitelských úřadech ČR).
V případě, že si volič pro volby do
Evropského parlamentu změní svůj
trvalý pobyt po 14. 4. 2019, může
volit v těchto volbách pouze za předpokladu, že osobně požádá obecní
úřad, kde byl dosud veden údaj
o jeho trvalém pobytu, o písemné
potvrzení skutečnosti, že byl ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vedeném touto
obcí, vyškrtnut. Tato povinnost se
týká ivoličů, kteří se přestěhují v rámci města Plzně z jednoho městského
obvodu do jiného. Na základě předložení tohoto písemného potvrzení může volič požádat příslušný úřad,
kde má nový trvalý pobyt, do doby
uzavření seznamu voličů do Evropského parlamentu (22. 5. 2019 do
16.00) o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu,
případně může přinést toto potvrzení spolu s doklady prokazujícími právo hlasovat v daném okrsku přímo
okrskové volební komisi ve dny hlasování. Bez výše uvedeného písemného potvrzení nebude volič, který
se přistěhoval do Plzně do doby
voleb do Evropského parlamentu
nebo přestěhoval do jiného městského obvodu v Plzni, v těchto volbách moci volit!
Volič, který se nebude zdržovat
v době voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku v místě

svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2013 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním
okrsku na území České republiky.
O vydání voličského průkazu může
volič požádat (ode dne vyhlášení
termínu voleb do Evropského parlamentu) na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 61, kancelář č. 13:
– písemně tak, aby byla žádost
doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00
hodin. Písemná žádost musí být
opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím
datové schránky (nestačí pouhý
e-mail)
– osobně v úředních hodinách
v kanceláři č. 13 (Po, St 8.00–12.00
hod., 13.00–17.00 hod., Út, Čt, Pá
8.00–12.00 hod., 13.00–14.00
hod.) nejpozději 22. května 2019
do 16.00 hodin, nutno doložit
občanský průkaz.
Obecní úřad předá voliči voličský
průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 9. května 2019, a to buď
voliči osobně, nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle poštou (pokud o zaslání požádal).
Handicapovaní lidé (voliči), kteří se
chtějí voleb zúčastnit si mohou

požádat o přenosnou volební
schránku před konáním voleb nebo
v průběhu voleb. Před konáním
voleb stačí zavolat na tel. č.
378 036 614 nebo 378 036 620 a pracovnicím ohlašovny ÚMO P4 svůj
požadavek nahlásit (uvede své jméno, příjmení, adresu, podlaží, č. bytu,
popř. i svůj telefon).
V průběhu hlasování může o přenosnou volební schránku požádat
přímo ve své okrskové volební komisi. Návštěvy u voličů s přenosnou
volební schránkou jsou možné
pouze na území volebního okrsku. Není možné si návštěvu členů
okrskové volební komise s přenosnou schránkou objednat do jiné části obvodu či města Plzně.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování
budou všem voličům, podle zákona,
doručeny na adresu jejich trvalého
pobytu, nejdéle 3 dny před konáním
voleb, tj. do úterý 21. května 2019.
Na závěr bychom se na vás chtěli
obrátit s prosbou, zda byste neměli
zájem nám vypomoci s činností člena
v okrskové volební komisi za finanční
odměnu podle zákona. V případě
zájmu si prosím vyplňte dotazník
člena okrskové volební komise, který
je součástí těchto Doubraveckých
listů.
Štěpánka Kanická
odbor PSČO ÚMO P4

✁

Úřad městského obvodu Plzeň 4
DOTAZNÍK – návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 pro volby do Evropského parlamentu vyhlášené na dny 24. a 25. května 2019
Jméno, příjmení, titul: .......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště (podle OP): ..........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

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

Rodné číslo: ............................................................................................................................................................

Státní občanství: ...................................................................

ID datové schránky: .........................................................................................................................................................................................................................................................
Telefon/mobil: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Vaše shora uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem Úřadu městského obvodu Plzeň 4.
V ........................................................................

dne ..........................................................................

.......................................................................
podpis

Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací/vhoďte do schránky umístěné u vstupních dveří do budovy ÚMO
Plzeň 4 nebo zašlete poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, Plzeň, 312 64), a to nejpozději do 15. 4. 2019.
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Rekonstrukce zahrady 28. základní školy
Projekt rekonstrukce školní zahrady,
o kterém byla informována a na
jehož podobě se svými podněty
podílela široká veřejnost, žáci, pedagogové a přátelé školy, se posunul
do fáze realizace.
Žádost o dotaci Státního fondu
životního prostředí, kterou jsme
jako škola podávali v lednu 2018,
byla Ministerstvem životního prostředí ČR schválena v plném rozsahu
v červenci 2018. Škola ihned začala
pracovat na přípravě výběrového
řízení, které se podařilo zrealizovat
před koncem roku 2018. Současně
došlo i k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem. Realizace projektu by měla proběhnout v období

březen – listopad 2019. S kompletní
rekonstrukcí vnitřního bloku školní
zahrady jsme se jako škola také zavázali k uskutečnění některých, tzv.
participačních aktivit. Byli bychom
rádi, aby se i v této fázi projektu
zúčastnili nejen žáci a pedagogové,
ale i rodiče. Společné aktivity
mohou být silně motivační a vést
žáky k zodpovědnosti a aktivní péči
o životní prostředí po vzoru dospělých. Budeme se podílet na výsadbě
a údržbě nově vysázených rostlin.
Žáci posílí vytváření správných
sociálních návyků, zlepší spolupráci
v týmu, zažijí radost z tvořivé činnosti a učení.
Zpracovala
Mgr. Blanka Koukolíková

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Čím žijeme v 6. mateřské škole
Každoročně spolupracujeme s plzeňskou zoologickou zahradou, jejíž
odborníci nám pomáhají realizovat
projekty zaměřené na poznávání
přírody (jarní projekt „Motýlí svět“,
podzimní pozorování zlatohlávků
konžských v rámci projektu „Život
v trávě“), přicházejí k nám do školy
konzultovat podmínky pro chov
drobných živočichů a zprostředkovat novinky v životě ZOO (radost
z pěti sourozenců lvíčat a nového
pavilonu tropických motýlů)
a některé živočichy i ukázat (naposledy kotula veverovitého – opičku
s malou hlavou, tamarína žlutorukého, damana kapského – ten je
příbuzný se slonem – a malé lvíče).
Na „Mikuláše“ děti opět přivezly
zvířátkům do ZOO nadílku v podobě ovoce, zeleniny a starého
pečiva. Na oplátku zase mohly

pozorovat svět zoologické zahrady
v zimě.
Velmi oblíbené je setkávání rodičů,
dětí a jejich kamarádů na školní
zahradě, kde děti jezdí na dopravním hřišti na koloběžkách za dohledu příslušníků Městské policie Plzeň,
nechávají si malovat obličej, zkoušejí
svoje dovednosti a opékají chlebové
těsto a jiné dobroty.
Využili jsme také nabídky vzdělávacích programů ekologického sdružení Ametyst, které na školní
zahradě zrealizovalo interaktivní
tvoření „Knihy stromů“. Děti poznávaly hmatem jednotlivé části stromů, které na zahradě máme
a z nasbíraných přírodnin tvořily
herbář a jednotlivé listy do knihy.
Jako dárek jsme dostali lis.

Díky spolupráci se sousední
28. základní školou se děti mohou
v průběhu školního roku seznamovat s prostředím „velké“ školy
a také s žáky 1. stupně, kteří provázejí předškoláky ekoaktivitami,
kdy společně tvoří z odpadových
materiálů dekorace a dárky
pro rodiče. Velkou radost tak měly
děti z andělíčků vyrobených z plastových lahviček.

Nejstarší děti absolvovaly třídílný
divadelní cyklus „Kouzelná flétna“,
který hravou formou seznamuje nejmladší diváky s prostředím divadla.
Děti mohly nahlédnout, co se děje
za oponou, vyzkoušet si i některé
divadelní profese, stát se na chvíli
pravými herci a nakonec zhlédnout
operní představení „Papageno

v kouzelném lese“ plné imaginace,
jevištních kouzel a vtipu za doprovodu krásných Mozartových melodií.

Konec kalendářního roku děti prožily v atmosféře vánočních zvyků
a vůní, pohody, pečení perníčků
a výroby dárků, vánočních písniček,
zdobení stromečku a sušení ovoce.
Třídy provonělo vánoční cukroví,
ale i kůra z pomerančů a citrónů.
Všude bylo znát, že se blíží Štědrý
den. Děti dostaly ve svých třídách
spoustu nových hraček a společně
s rodiči si užily radost z příjemně
prožitého odpoledne a společného
hraní.
Martina Baníková

Finanční dar slouží pro vzdělávání zrakově postižených žáků
V Základní škole a Mateřské škole
pro zrakově postižené a vady řeči
Lazaretní 25, Plzeň-Doubravka se
uskutečnilo představení nové
kamerové lupy se zobrazovací jednotkou a Zoomtextem, která
pomáhá žákům nejen při čtení.
Škola disponuje několika kompenzačními pomůckami, kterých je ale
stále nedostatek a proto škola
s velkou radostí uvítala v letošním

roce finanční dar od Úřadu městského obvodu Plzeň 4 Doubravka.
Úřad tak přispěl škole na zlepšení
vzdělávání zrakově postižených
žáků a podpořil nákup lupy nemalou finanční částkou, kterou o dalších 60 tisíc korun doplnila Nadace
Leontinka Praha. Za celkovou částku 118 tisíc korun zakoupila škola
ve výrobním družstvu nevidomých Spektra Praha kamerovou

lupu se zobrazovací jednotkou.
Práce s lupou je velmi komfortní
a jednoduchá. Lupa je speciálně
navržena pro optimální spolupráci
s počítačem. Všechny funkce lze
ovládat z klávesnice počítače nebo
tlačítky na dálkovém ovladači. Technologie lupy díky 40násobnému
optickému přiblížení napomáhá při
práci ve škole do blízka i do dálky, při
čtení, psaní, prohlížení fotografií

ataké při dalších zálibách žáků, objasnila ředitelka školy Iva Šmrhová.
Starosta MO 4 Plzeň-Doubravka pan
Soukup s místostarosty obvodu p.
Kočovou, p. Mádrem a p. Beranem,
ředitelkou Nadace Leontinka Praha
paní Huckovou, Dr. Neprašovou
a p. Čejkou se při prezentaci zajímali
o funkčnost lupy a sami zkusili
s lupou pracovat – viz přiložená fota.
Ing. Iva Šmrhová, ředitelka školy
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Plzeňský dětský sbor se představuje
– účast na koncertech, soutěžích
a přehlídkách v ČR i v zahraničí
– výměnné koncerty s partnerskými sbory ze zahraničí
– pravidelné každoroční letní
soustředění
Přípravný sbor Javořičky vznikl
v roce 1985, jeho zakladatelem
byla Ludmila Javorská. Od roku
2008 je sbormistryní Bedřiška
Koželuhová, na klavír doprovází
Daniela Pytelková. Kromě výměnných koncertů a spoluúčasti na
tradičních vánočních a jarních
koncertech se zaměřuje na koncerty pro handicapované děti,
seniory či akce sociálního odboru

Plzeňský dětský sbor byl založen
v roce 1980 sbormistryní Hanou
Friedrichovou a klavíristkou Alenou Tupou. Hned od počátku se
pěvecký sbor stal reprezentačním
sborem města Plzně. Během svého trvání dosáhl mnoha uznání,
ocenění na soutěžích a festivalech, navštívil Maďarsko, Polsko,
Francii, Belgii, Švýcarsko, Rusko,
Německo, Rakousko, Anglii, Skotsko, USA a Kanadu.
V roce 2005 se stala novou sbormistryní Mgr. Bedřiška Koželuhová. Již řadu let se o klavírní
doprovod stará Daniela Pytelková.
V posledním letech se sborem
spolupracuje i Barbora Brůjová.
V hlavním sboru zpívá asi 40–50
dětí ve věku cca 12–20 let. Sbor
má 2 přípravná oddělení – Notičky
pro 1. až 3. třídu a Javořičky pro
4. až 6. třídu. Pracuje pod ZUŠ
Bedřicha Smetany v Plzni.
Repertoár sboru tvoří hudba
všech stylových období, slavné
muzikálové melodie, lidové písně
různých zemí i skladby současných autorů.
Plzeňský dětský sbor před vznikem vlastního dětského sboru
DJKT v roce 2014 spolupracoval
bezmála třicet let s Divadlem
J. K. Tyla v Plzni a členové sboru
vystupovali v řadě představení.
Řadu let již trvá spolupráce
s Plzeňskou filharmonií, s níž sbor

ÚMO Plzeň 4 (např. vítání dětí,
životní jubilea apod.).
Přípravný sbor Notičky působí
od roku 1990, kdy jej založila Milena Poláková jako mladší přípravný
sbor Plzeňského dětského sboru
při ZUŠ B. Smetany v Plzni. Od roku
2002 vede sbor Jana Pošarová - Slavíková, od roku 2011 na klavír
doprovází Štěpán Slavík. Cílem práce je přivést děti ke zpěvu, rozvíjet
jejich přirozené hudební schopnosti, pěstovat správné pěvecké
návyky, naučit je vystupovat na
veřejnosti a v neposlední řadě připravit je k jejich dalšímu studiu ve
starší sborové přípravce Javořičky.

realizoval řadu koncertů. Každoročně sbor připravuje vánoční
koncert (pořádaný střídavě v DJKT
a v KD Peklo). Stejně tak tradicí se
staly jarní sborové koncerty, kde
se většinou představují i přípravná
oddělení.
Sbor se účastní soutěží, přehlídek
a festivalů dětského sborového
zpěvu, spolupracuje s pěveckými
sbory v tuzemsku i v zahraničí
(zvláště se sbory z partnerských
měst Plzně), pořádá koncerty pro
veřejnost, výchovné koncerty pro
školy, zúčastňuje se jako host
nejrůznějších kulturních akcí ve
městě i v okolí, vystupuje na benefičních koncertech.
Jeho činnost (která je vlastně volnočasovou aktivitou dětí a mládeže) je zaměřena na pěveckou,
hudební i pohybovou výchovu
dětí, výstupy sboru jsou určené
formou koncertů, přehlídek a nejrůznějších vystoupení široké
veřejnosti.
Co Plzeňský dětský sbor nabízí:
– začlenění do hudebního tělesa,
které v tomto roce oslavilo již
38 let svého trvání
– možnost dlouhodobého a všestranného hudebního rozvoje
ve stabilním kolektivu
– vedení zkušenými pedagogy
s dlouholetou sborovou zkušeností

V rámci svých benefičních koncertů se Plzeňský dětský sbor připojí k akci
Zpíváme pro UNICEF, která se koná napříč republikou formou benefičních
koncertů dne 20. března 2019. Plzeňský koncert se uskuteční od 18.00
hodin v KD Šeříková a kromě Plzeňského dětského sboru zde vystoupí
jeho přípravné oddělení Javořičky a jako host sbor Cantanti Nýřany.
Výtěžek koncertu bude věnován organizaci UNICEF pro podporu jejích
aktivit.
Všechny zájemce srdečně zveme, aby přišli podpořit dobrou věc!
Š. Pflegerová, PDS, z. s.
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Skauting na Doubravce
slaví sto let

V letošním roce uběhlo
sto let od prvních zmínek
o skautingu na území
Plzně-Doubravky.
Skauti Doubravka
k významnému výročí
připravili na konec března
oslavy, které připomenou
pohnutou historii
skautského hnutí v našem
obvodu a zároveň ukážou,
jak se skauting za ty roky
proměnil.
V sobotu 30. března zvou
všechny bývalé členy,
pamětníky i ostatní zájemce
do svého areálu na pamětní
setkání s výstavou
a v neděli 31. března
uspořádají pro všechny
rodiny z obvodu tradiční
Aprílové hrátky.
První část oslav, v sobotu 30. března, slouží k připomenutí pohnutých dějin skautingu na Doubravce.
Za sto let prošly doubraveckými
skautskými oddíly stovky lidí, kteří

vyznávali a vyznávají demokratické
principy a osvojili si aktivní přístup
k okolnímu světu. Skauti připravili
v rámci oslav výstavu, která přiblíží
dějiny doubraveckého skautingu
a připomene jejich významné milníky a osobnosti – např. válečné
exilové letce Pavlíka, Šindeláře
a Záleského či doubravecké osobnosti v odboji. Výstava bude volně
přístupná v areálu kluboven „Pod
Chlumem“ od 14.00 do 18.00
i s doprovodným programem. Zveme všechny pamětníky, bývalé
i současné členy, jejich rodiny a přátele, aby přišli na setkání a připomněli si společně s námi naše
pohnuté dějiny. V 17.00 proběhne
slavnostní nástup s pietním aktem
uctění válečných letců a zasazením
památečního stromu. Víte například, proč se doubravecké skautské
středisko jmenuje „5. květen“?
Na neděli 31. března připravili skauti v rámci oslav tradiční Aprílové
hrátky na Habrmannově náměstí
od 14.00 do 18.00, kam srdečně
zvou všechny malé i starší děti
a jejich rodiny na zábavný program
plný her, netradičních aktivit a soutěží. Bavit se budou děti každého
věku a za splnění několika výzev
na ně čeká malá odměna. Aprílové
hrátky přiblíží skauting tak, jak

Aprílové
hrátky

¬
¬

31. 3.

od 14:00 do 18:00
Habrmannovo náměstí

¬

SLAVÍME 100 LET
SKAUTINGU NA DOUBRAVCE,
OSLAVTE TO S NÁMI!

¬

¬

¬

¬

Přijďte si zahrát spoustu nových her
a zjistit, jak se skautovalo před sto lety
a co dělají skauti dnes.
Když splníte několik výzev,
čeká vás odměna!

¬
vypadal před sto lety, i tak, jak vypadá dnes. Přijďte zjistit, co se během
století změnilo! Můžete se těšit na
chození po laně, artistické cívky,

Můžete se těšit na chození
po laně, artistické cívky, malování
a tvoření, koloběžky a spoustu další
zábavy pro malé či starší
děti i dospělé…

křesání ohně, táboření a spoustu
dalších zajímavých aktivit.
Kristýna Hoblová

Oslavy 14. základní školy v Doubravce 1974–2019

Před 45 lety dne 2. 9. 1974 přišly
děti z Doubravky a blízkého okolí
do nové školy v Zábělské ulici. Jak
bylo tehdy v Plzni zvykem, dostala
škola své číslo, a to 14. A od té doby
se jí říká „Čtrnáctka“.
Do nové budovy se v už zmíněném
roce zapsalo 618 žáků do celkem
18 tříd. Zvláště 1. stupeň praskal
ve švech, ale silná populační vlna
měla teprve přijít. Zhruba o deset
let později už se na 14. základní
škole vzdělávalo přes 800 žáků

a ještě pár let tomu tak bylo. Když
dnes listujeme ve školní kronice,
ani se nechce věřit, že ve třídách
sedělo i 40 dětí.
Jaká je současná škola?
Základní škola by měla poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělávání orientovaného
zejména na situace blízké životu
a na praktické jednání.
14. základní škola Plzeň tyto před-

poklady splňuje. Od prvního ročníku jsou ve výuce využívány
moderní formy práce, učitelé
uplatňují individuální přístup ke
každému žáku. Škola s kapacitou
650 žáků je moderně vybavená,
žáci mají k dispozici velký výběr
zájmových kroužků. Mohou se
účast nit škol v přírodě, sportovních, environmentálních či jazykových kurzů. V současné době se
zde vzdělává téměř 600 žáků v 24
třídách. Součástí areálu školy je
i ZUŠ Bedřicha Smetany.

26. 9.

Den otevřených dveří
14. ZŠ
září
Netradiční sportování
pro všechny
4.–25. 10. Výstava v mázhauzu
radnice
Sledujte náš web, budeme vás pravidelně informovat.
www.14zsplzen.cz
vedení školy

Co nabídne Čtrnáctka během oslav
svého 45. výročí?
17. 5.
Školní akademie v Měšťanské besedě
26. 9.
Setkání současných
a bývalých zaměstnanců
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Inzerce v Doubraveckých listech
Rádi bychom vás upozornili, že Rada městského obvodu Plzeň 4
schválila placenou inzerci v Doubraveckých listech. Fyzické iprávnické
osoby mohou využít 4 velikosti inzerátu za tyto ceny:
Cena za stranu:
9 900 Kč + 21 % DPH
Cena za ½ strany:
4 800 Kč + 21 % DPH
Cena za ¼ strany:
3 000 Kč + 21 % DPH
Cena za 1/3 strany:
3 500 Kč + 21 % DPH
Doubravecké listy vycházejí v nákladu 13 200 ks, jsou zdarma distribuovány do každé domácnosti na území Městského obvodu Plzeň 4
a splňují tyto technické parametry:
(I) formát: A4
(II) rozsah: 16 stran
(III) papír: LWC 80 g lesk
(IV) barevnost: 4/4, CMYK
(V) vazba: V1 nebo V2
Chceme vám oznámit, že veškeré inzeráty, které budete chtít uveřejnit v Doubraveckých listech a případné dotazy k inzerci směřujte
na e-mail: novave@plzen.eu (Veronika Nová, tel.: 378 036 664).
Budeme i nadále rádi za vaši spolupráci při tvorbě Doubraveckých
listů. Doubravecké listy budou tak jako v minulých letech vycházet
jako dvouměsíčník (únor, duben, červen, srpen, říjen, prosinec).
Prosím, veškeré materiály zasílejte s dostatečným předstihem.
V Doubraveckých listech není možné otiskovat politickou inzerci
a propagaci politických stran a hnutí. V případě nevhodného obsahu
má Redakční rada Doubraveckých listů právo odmítnout i jakoukoliv
jinou inzerci.

Veronika Nová, oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Studenti hostili návštěvu z Karibiku
Rozmanitou přírodu, křišťálové
moře omývající břehy, ale i bohaté
kulturní dědictví a skvělou gastronomii – to vše a mnohem více
může nabídnout Dominikánská
republika, země pro Čechy tak
vzdálená a pro většinu nepoznaná.
K její návštěvě je potřeba překročit
Atlantický oceán a zamířit do
Karibského moře, konkrétně na
ostrov Hispaniola. Pro Středoevropany má tento vzdálený ráj stále
nádech exotiky. Možnost přiblížit
se mu a poznat něco z půvabů
ostrovního státu dostaly třídy 3.

a 4. E bilingvní sekce Gymnázia
Luďka Pika.
Paní Altagracia Miguelina Modesto
z Generálního konzulátu Dominikánské republiky v Praze si ve svém
programu našla čas a navštívila
naše gymnázium, aby nás seznámila s krásami a kulturou své rodné
země. K vidění byly prezentace
typických pokrmů, folklórních tanců a zajímavých míst, jež nám přiblížily barvitý svět dominikánského
ráje. Studenti měli též možnost
procvičit si své komunikační
dovednosti i ve variantě karibské

španělštiny a obohatili se novými
znalostmi z kultury souostroví Velkých Antil. Z praktických ukázek
bylo možno si vyzkoušet krájení
typické dominikánské yuky a správné loupání syrového banánu.
Návštěva paní Modesto byla příjemným zpestřením výuky pro všechny
účastníky této neformální akce.
Děkujeme konzulátu Dominikánské republiky za poskytnutou příležitost a těšíme se na další
spolupráci.
Ondřej Černý,
student třídy 4.E
Gymnázia Luďka Pika

od 18.30 do 20 hodin v tělocvičně
14. ZŠ, Zábělská 25. Hodí se pro
děti ve věku 9–17 let. Zapůjčíme
rakety, poskytneme míčky.
• Pro dospělé nabízíme tuto možnost: zavedená, smíšená skupina
rekreačního badmintonu, hrající
jen čtyřhry, nabízí rozšíření svého
kádru o několik nových členů.

Jsme skupina mírně pokročilých
hráčů, kterým nejde o výkony, ale
o radost ze hry. Hrajeme celoročně, trvale máme rezervovány
nedělní večery od 19 do 21 hodin
v doubravecké sokolovně.
Podrobné informace přímo v jednotlivých skupinách, event. na tel.
čísle 602 169 692.

T.J. Sokol Plzeň-Doubravka
Badminton je vhodná pohybová
aktivita pro všechny věkové skupiny.
V mnoha zemích světa ho hrají děti
od nejútlejšího věku přes dospěláky
až po seniory.
Oddíl badmintonuT. J. Sokol Plzeň-Doubravka nabízí v současné době
tyto možnosti:
• Přípravku pro děti předškolního

a raně školního věku otevíráme
od února (každé pondělí od 15.30
do 17 hodin v sokolovně v Doubravce, Hřbitovní 24). Zapůjčíme
rakety, poskytneme míčky.
• V průběhu 1. čtvrtletí přijímáme
nové členy do rekreační skupiny
mládeže (žactvo, dorost), která má
k dispozici hodiny vždy ve čtvrtek
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Karneval mezi kruhy a žebřinami
Patří už k milé tradici, že se vždy některou únorovou neděli promění tělocvična TJ Sokol Doubravka v rejdiště
těch nejkrásnějších masek. V průběhu
celého roku navštěvují místní děti,
ato už od toho nejútlejšího věku, kdy
se dokážou samy rozběhnout, řadu
sportovních oddílů. Život v Sokole
ale není pouze o podávání skvělých
sportovních výkonů, závodění nebo
udržování zdravého těla. K tomu všemu totiž neoddělitelně patří také chuť
potkávat se i mimo hřiště, společně
se bavit aodnášet si zážitky, které nás
dokážou obohatit.
V neděli 10. února 2019 bylo vše připraveno. Jako každý rok jsme se vše-

mi organizátory trochu nervózně
očekávali, jak se na zájmu o karneval
podepíše chřipková epidemie nebo
bohatá sněhová nadílka na našich
horách. Obavy byly zbytečné. Letošní rok se na konec zapsal jako rekordní a my měli tu čest přivítat téměř
sto šedesát návštěvníků. A rozhodně
nezůstali dlouho sedět. Tančilo se,
hrálo s míči všeho druhu a také i karnevalově cvičilo. Nechyběla promenáda masek, abychom si všechny ty
krásky a krasavce mohli dobře prohlédnout. Jen na soutěž o nejlepší
masku nedošlo. Záměrně, všechny
by se nám totiž na stupně vítězů rozhodně nevešly. Velký potlesk patřil

i rodičům, kteří v tom nás ani svoje
děti nenechali samotné, a i oni dorazili v jedinečných maskách.
Závěr karnevalu se pak utápěl v tanci a záplavě nafukovacích balonů.
Děti s nimi dokázaly opravdu úžasné
věci. A pokud si myslíte, že po více
jak hodině už byli malí tanečníci
unavení, tak se samozřejmě mýlíte.
Zbylo jim ještě spoustu síly na zdolávání karnevalové opičí dráhy složené z opravdové kladiny, slalomu
s balonem, pro některé větším než
ony samy, skákání v pytli a šplhání
na žebřiny.
Loučení na konec sice muselo přijít
– ale ne nadlouho! Vždyť s řadou

z nich se potkáme na pravidelném
cvičení v Sokole. Auž teď se na všechny děti i jejich rodiče moc těšíme na
našem také již tradičním Putování
za velikonočním zajíčkem. Letos se
uskuteční hned po velikonočních
svátcích v úterý 23.dubna 2019. Přejme si krásné počasí!
Děkuji touto cestou všem, kteří karneval i další podobné akce pomáhají
připravit. Díky nim není Sokol jen
sportovní kroužek, ale hlavně radost
a síla, kterou si odnášíme domů i do
života.
Miroslava Štichová,
cvičitelka SV předškolních dětí,
TJ Sokol Doubravka
Foto: Alena Hlousová

Beach Service zimní pohár žen v plážovém volejbale 19. 1. 2019
Pod záštitou Českého volejbalového
svazu se konal v areálu Beachservice.cz v Plzni na Sokole Letná celorepublikový turnaj ze série Zimního
poháru v plážovém volejbale.
Turnaje se zúčastnilo 16 družstev
s hráči ze 7 krajů České republiky.
Turnaje se zúčastnilo 9 hráček
místního oddílu trénujícím v Městském obvodu Plzeň 4. To svědčí
o jednoznačném zájmu o tento
sport vlokalitě aozvyšující se úrovni.
Na prvním místě skončila trenérka
místního oddílu Just Sport and
Fun z. s. Klára Šrámková se svou
sestrou Klárou Pecháčkovou. Na 2.
a 3. místě skončily hráčky Strahova
z Prahy.
Tímto článkem oběma hráčkám gratulujeme a držím palce v dalších turnajích.
Výsledky na stránkách Českého
volejbalového svazu naleznete
zde: http://www.cvf.cz/beach/tur-

naje/?vysledky=1232&zebricek=Z
1. Klára Šrámková / Alena Pecháčková
2. Lucie Šídlová / Tereza Trojanová
3. Tereza Kvapilová / Justýna Frommová
4. Karolína Řeháčková / Michaela
Brunclíková
5.–6. Markéta Příhodová / Linda
Skoufi, Beata Ročková / Anita Hájková
7.–8. Klára Falcmanová / Erika Kotková, Tereza Příhodová / Nikola
Součková
9. Fabiánová / Kodetová
10. Bobková / Andreasová
11.–12. Fabiánová / Roubová, Bařinová / Šašková
13.–14. Koupšetová / Hrochová,
Grulichová/Žáčková
15.–16. Kovářová / Uldrychová, Hájková / Ondrová
organizátor Mgr. Miloš Takáč
(www.beachservice.cz)

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