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Vážení spoluobčané,

na úplný začátek mi dovolte 
se představit. Jmenuji se Jan 
Kakeš a od listopadu zastá-
vám funkci místostarosty 
pro investice, územní rozvoj 
a správu budov. Je mi 33 let 
a na Doubravce žiji se svou 
manželkou a dvěma dětmi. 
Původním povoláním jsem 
projektant a architekt.

Aktuálně je po vánočních svátcích a já dou-
fám, že jste si je všichni užili v poklidné ná-
ladě. Dovolte mi vám do nového roku po-
přát hodně štěstí, úspěchů a především 
zdraví. V tomto úvodníku bych rád shrnul 
minulý rok a pak se společně podíváme 
do budoucna.

Rok 2022 byl opravdu turbulentní, do pan-
demií vyčerpané společnosti zasáhla ruská 
agrese na Ukrajině a již do tak rozdělené 

společnosti udělala další zářez. Společně 
s nízkou výrobou elektrické energie v ně-
kterých zemích a omezenými dodávkami 
plynu se nízká nabídka střetla s vysokou 
poptávkou a ceny energií vystřelily rake-
tovým tempem. Mnozí z nás museli hledat 

úspory, a i v rozpočtech obcí 
bylo nutné nalézt dodatečné 
peníze na tyto zvýšené náklady.

Na prosincovém zastupitelstvu 
byl odsouhlasen rekordní roz-
počet ve výši téměř 167 mil. 
Z tohoto rozpočtu jsme na in-
vestice vyhradili 43,5 milionu. 
Plánujeme úpravy veřejného 
prostoru, a to jak pobytových 
částí, tak i parkovišť. Největší 

investicí je realizace 2. etapy parkování 
v ulici U Pražské dráhy a Ke Sv. Jiří a revi-
talizace předprostoru 22. ZŠ. V neposlední 
řadě dojde i k revitalizaci kontejnerových 
stání a separačních bodů.

Nadále pokračujeme v projektových pří-
pravách, aby i v dalších letech bylo na co 
realizačně navázat. Za zmínku určitě stojí 
2. etapa Lobezských luk či zajištění tech-
nické infrastruktury na Chlum.

Na rok 2023 vypisujeme dotační programy 
v oblastech kultury, sportu a investic, v ob-
lasti školské, zdravotní a sociální, v oblasti 
životního prostředí a mikrogranty. Změnou 
oproti loňským zvyklostem je elektronické 
podání. Těm, kterým by elektronické po-
dání působilo problémy, budeme samo-
zřejmě nápomocni.

Nezapomínáme ani na zapojení občanů, po-
kračujeme v participativním rozpočtu, kde 
můžete alokovat část veřejného rozpočtu. 
Připravujeme i další rozšíření, kde mohou 
lidé rozhodovat. Velkým poučením je pro 
nás stavba Červenohrádecké, kde se uka-
zuje, že výkon státní správy nedostatečně 
informuje obyvatele při stavebním řízení, 
a to i v případě, kdy se jedná o účastníka ří-
zení. Proto je nutné oslovovat občany přímo.

Všechny naše plány a vize se do úvodníku 
nevešly. Pokud vás cokoliv zajímá, kontak-
tujte nás, sledujte obvodní web nebo sociální 
sítě anebo přímo můj instagramový profil: 
honza.mistostarosta či profil na Facebooku.

Moc se těším na spolupráci

Váš místostarosta Jan Kakeš

Žáci se připravuji na budoucí povolání

V současné době se žáci ze Základní školy pro 
sluchově postižené v Mohylové ulici v Plzni 
rozhodují o své budoucnosti. Do konce února 

budou podávat přihlášky k dennímu studiu 
na SOU nebo středních školách. Aby se jim 
lépe vybíralo budoucí povolání, výchovná 
poradkyně Mgr. Kamila Burešová pomáhá 
v jejich rozhodování, a proto uskutečnila 
Projektový den na téma Moje budoucí po-
volání – kuchař-číšník. Bývalá žákyně školy 
Martina Fischerová, vyučená v oboru kuchař-
číšník, je dnes velmi zkušenou kuchařkou, 
prošla i Kulinářskou akademií pod záštitou 
populárního kuchaře Zdeňka Pohlreicha. 
S žáky se nejen podělila o své zkušenosti při 
učení a získání výučního listu, ale předvedla 
jim v praxi, jak se umí správný kuchař ohánět 
v kuchyni. Společně s žáky uvařila výtečný 
oběd, žáci si tak sami vyzkoušeli, co tento 
učební obor obnáší a co je důležité umět.

Krabice od bot

Diakonie Českobratrské církve evangelické se 
zaměřuje na poskytování sociálních služeb. Již 
12 let organizuje akci Krabice od bot. Jedná 
se o celorepublikovou sbírku vánočních dárků 
pro lidi v nouzi a děti ohrožené chudobou, 
loni se vybralo 48 tisíc krabic s dárky. Letos 

jsme se k této charitativní akci připojili i my, 
členové žákovského parlamentu a žáci třídy 
6. C. z 22. ZŠ v Plzni. Oslovili jsme své spo-
lužáky, vybrali a do krabic zabalili dárky pro 
děti, např. pastelky, karty, plyšáky, skládanky, 
sladkosti, knížky, omalovánky a spoustu dal-
šího. Všem, kteří pomáhali, moc děkujeme. 
Šťastné a veselé…

Úvodník 
místostarosty

Aktuality 
ze Čtyřky

Autor: Mgr. Kamila Burešová,
ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Plzni

Autor: Za žákovský parlament 
A. Šroubek a K. Hrubá
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Rozsvícení vánočního stromu, ledové 
sochy i ohňostroj. Tak vypadalo zahájení 
adventu na Čtyřce, které po dvouleté 
pauze vynucené covidem proběhlo 
v sobotu 26. prosince v Habrmannově 
parku. Oblíbená akce letos přilákala 
rekordní počet návštěvníků.

Akci doprovázel bohatý program. Děti 
z pěveckého sboru Javořička zazpívaly 
koledy a diváci mohli přímo na místě 
sledovat ledovou show, na které byla 
vytesávána z ledu socha s motivem anděla. 
Okolí vánočního stromu ještě doplnila 
ledová socha s motivem zvonu a také 
velké ledové saně, na které se mohly děti 
posadit. Vánoční atmosféru dokreslovala 
linoucí se vůně svařeného vína, kterým 
se návštěvníci mohli zahřát ve stáncích.

Zástupci městského obvodu popřáli pří-
tomným krásné, klidné prožití vánočních 
svátků. S nimi na pódiu vystoupil i moderátor 
duchovní správy Salesiánů v Plzni p. Evžen 
Rakovský, aby požehnal shromážděným 
a celému obvodu k adventu.

„Mám obrovskou radost, že dorazilo 
tolik lidí. Myslím si, že jsme vytvořili nový 
rekord v počtu návštěvníků, kteří se nám 
do Habrmannova parku vešli. Viděli jsme 
ledovou show, společně jsme rozsvítili 
vánoční stromek a mohli jsme se zahřát 
svařákem. „Třešničkou“ večera byl nádher-
ný ohňostroj, který potěšil hlavně dětské 
diváky. Večer prostoupila krásná vánoční 
nálada a já bych si nemohl přát lepší pro-
žití začátku adventního času. K Vánocům 
jsem lidem rád popřál hlavně zdraví a klid, 
myslím si, že právě tyto hodnoty jsou ty 
pravé. A našemu obvodu bych popřál, 
aby měl stále tak skvělé obyvatele, jaké 
má,“ uvedl starosta čtvrtého plzeňského 
obvodu Tomáš Soukup.

Stejně jako v loňském roce věnovala 
obvodu vánoční strom společnost Lidl. 
Park rozzářila krásně ozdobená, 11 metrů 
vysoká a 30 let stará jedle ojíněná. V jejím 
okolí byly umístěny ledové sochy, jejichž 
životnost závisí na počasí, ale také na 
tom, jak se k nim lidé chovají. Přestože 
místo monitoruje městská policie, došlo 
bohužel ke zničení saní. Stalo se tak ještě 

Rozsvícení vánočního stromečku na Čtyřce trhalo rekordy. 
Slavnostní večer doplnily ledové sochy i ohňostroj.

Zd
ro

j: 
Zd

en
ěk

 V
ai

z



4

tentýž den v nočních hodinách, kdy akce 
probíhala. Celý případ byl předán orgá-
nům Policie ČR.

Akce se setkala s velkým úspěchem, vždyť 
po dvou letech mohla proběhnout v plném 
rozsahu a lidé mohli začátek vánočních 
svátků oslavit společně.

„Já jsem hlavně rád, že jsme se po dvou 
letech mohli sejít při rozsvícení vánoč-
ního stromku s našimi občany, protože 
loni a předloni jsme kvůli covidovým 
opatřením museli tuto tradiční akci zrušit 
a rozsvítit stromek bez diváků, což bylo 
docela smutné. Když jsem viděl, že na 
tuto akci letos přišlo několik tisíc diváků, 
tak mně to udělalo velikou radost, protože 
to bylo potvrzením, že naši občané na 
tuto tradiční akci nezapomněli a dali nám 
jasně najevo, že je u nich velmi oblíbená,“ 
sdělil místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

Vrcholem celého večera byl ohňostroj, 
který za doprovodu hudby rozzářil noční 
oblohu nad Habrmannovým parkem.

Autor: Líba Hrdličková,
oddělení tajemníka ÚMO Plzeň 4
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Radost z ledových soch měly zejména děti

Kácení vánoční jedle ojíněné

Zleva: Jan Kakeš, Václav Beran, Zdeněk Mádr, Tomáš Soukup

Transport vánočního stromu po Masarykově třídě
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Již za sedm let oslaví rozhledna na vr-
cholu Chlumu 100 let od svého otevření. 
Stavba přilehlé chaty byla zahájena již 
v roce 1926. Ta dnes již bohužel nestojí. 
Jedním z plánů současného vedení plzeň-
ské čtyřky je vrátit Chlumu zašlou slávu.

Součástí přípravných prací je průzkum pro 
zasíťování budoucího výletního místa. Právě 
proto se v prosinci na Chlumu objevil i zku-
šený proutkař. „Chtěli jsme zjistit, jaké jsou 
možnosti ohledně zásobování rozhledny 
a budoucí chaty vodou. Výsledky hledání 
dopadly dobře a už nyní víme, že vodu 
pro budoucí objekt restaurace budeme 
moct brát ze studny, která bude 80–100 m 
hluboká. Bohužel připojení na vodovodní 
řad není momentálně kapacitně možné. 
Samozřejmě tím naše práce není u konce. 
Paralelně pracujeme na majetkové přípravě 
projektu, bude také nutná částečná úprava 
územního plánu, nebo změna funkce lesa 
z hospodářského na rekreační,” uvedl sta-
rosta Tomáš Soukup.

Stánek na Chlumu po 13 letech hledá 
nového majitele

Provoz rozhledny zajišťoval posledních 13 
let Klub českých turistů, odbor Bolevec 
Plzeň. Ke konci roku 2022 však svoji činnost 
ukončila. Václav Svoboda, místopředseda 
boleveckého odboru KČT a vedoucí provozu 
rozhledny Chlum, řekl, že hlavním důvodem, 
proč už v provozu nemůže pokračovat, 
je nedostatek času. „Začali jsme Chlum 
provozovat v květnu 2010 pod vedením 
Lukáše Ptáčka. V roce 2013 jsem pak provoz 
rozhledny převzal já a vedl jsem jej celých 
10 let až do roku 2022,“ uvedl Svoboda.

Vedení plzeňské Čtyřky nechce, aby místo 
leželo příliš dlouho ladem: „Chceme z Chlu-
mu vytvořit nejen místo, které bude patřit 
mezi nejvyhledávanější na našem obvodě, 
ale bude vhodné i k zábavě a posezení 
s přáteli u dobrého jídla a plzeňského piva. 
Budeme tedy hledat řešení, jak zajistit provoz 
rozhledny a nového stánku s občerstvením, 
do doby, než bude možné vybudovat plně 
funkční rekreační zařízení. Věřím, že v brzké 
době bude rozhledna opět fungovat,“ říká 
místostarosta Zdeněk Mádr.

Čtyřka pokračuje 
v přípravách proměny Chlumu

Autor: redakce MO Plzeň 4.
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Rozpočet, plán investic nebo grantové 
programy. To jsou zásadní dokumenty, 
které schválili na svém jednání 8. 12. 2022 
zastupitelé čtyřky. Mimo tyto dokumenty 
schválili zastupitelé i termíny konání 
zastupitelstev v roce 2023.

Čtyřka počítá v roce 2023 s vyrovnaným 
rozpočtem, a to s příjmy ve výši 9,253 
mil. Kč a výdaji ve výši 167.419 mil. Kč. 
Rozpočet ve výši 158,163 mil. Kč je kryt 
financováním sdílenými příjmy ve výši 
127,273 tis. Kč a vlastními fondy. Na sta-
vební investice rozpočet počítá s rekordní 
částkou ve výši 43,507 mil. Kč, z toho do 
životního prostředí a dopravy 300 tis. 
Kč. „Rok 2023 bude s ohledem na výši 
finančních prostředků na investice mi-
mořádný a chceme se věnovat zejména 
akcím schváleným Zastupitelstvem v Plánu 
investic,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr.

Rozpočet po stránce investic pozitivně 
hodnotí i místostarosta Jan Kakeš: „ Díky 
takto vysokému proinvestičnímu rozpočtu 
jsme příští rok schopni realizovat i větší 
akce, než bylo doposud možné. Cílíme na 
úpravu veřejných prostor, aby se lidé ve 
městě cítili komfortně, ale nezapomínáme 
ani na parkovací místa. Mým srdečním 
projektem je revitalizace Chlumu, která 
toto místo zatraktivní a stane se vyhledá-
vaným středobodem. Dále pokračujeme 
v projektových přípravách, aby i v dalších 
letech bylo na co realizačně navázat“.

V provozních výdajích v oblasti životního 
prostředí počítá rozpočet s částkou 16,933 
mil. Kč. Přes 6 mil. Kč půjde rovněž na 
opravy celkem šesti mateřských škol, svě-
řených obvodu. „Největší položkou bude 
rekonstrukce kuchyně a další stavební 
úpravy v 57. MŠ, kterou se nepodařilo 
v loňském roce zrealizovat, protože jsme 
neobdrželi žádnou nabídku a je možno ji 
provádět pouze o prázdninách, kdy školka 
není v provozu,” doplňuje místostarosta 
Zdeněk Mádr.

Schváleny byly také dotační programy 
i částky na ně alokované. V oblasti kultury, 
sportu a investic je vyhrazena částka 2 mil. 
Kč, v oblasti školské, zdravotní a sociální 
částka 400 tis. Kč, v oblasti životního pro-

středí částka 100 tis. Kč a na mikrogranty 
částka 250 tis. Kč.

Podrobnosti k dotacím a mikrograntům 

jsou zveřejněny na internetové adrese 
www.umo4.plzen.eu, a to v sekci „Dotace“.

Schváleny jsou i termíny zasedání zastupi-
telstva obvodu v roce 2023, a to: 26. ledna, 
20. dubna, 8. června, 7. září a 7. prosince. 
Předpokládané začátky všech zastupitelstev 
obvodu jsou v 16.00 hod.

Zastupitelé schválili rozpočet, plán 
investic i grantové programy na rok 2023

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 - vybrané oblasti (v tis. Kč)

Odbor stavebně správní a investic

mateřské školy - opravy a rekonstrukce 6 030

mateřské školy - provozní příspěvky 12 684

opravy budov ve správě MO P4 (hasičské zbrojnice, budova úřadu apod.) 2 815

investice - projekty a realizace v obvodu 43 207

Odbor životního prostředí a dopravy

zeleň a stromy 9 440

dětská hřiště, herní prvky, pískoviště 1 405

čištění a údržba komunikací 5 650

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 (v tis. Kč)

Bilance 2023

PŘÍJMY 9 253

daňové 2 213

nedaňové 7 040

kapitálové 0

VÝDAJE 167 416

provozní 123 909

kapitálové 43 507

SALDO ROZPOČTU -158 163

FINANCOVÁNÍ 158 163

sdílené příjmy 127 273

účelové převody -4 250

vlastní fondy 35 140

Fond rezerv a rozvoje MO P4 34 890

Sociální fond MO P4 250

Dotační programy pro rok 2023

Oblast: Alokace 
z rozpočtu MO P4:

Termín podání žádosti:

Kultura, sport a investice 2 000 000 Kč 16. 1.–1. 2. 2023 do 12 hod.

Sociální, školská a zdravotní 400 000 Kč 23. 1.–8. 2. 2023 do 12 hod.

Životní prostředí 100 000 Kč 16. 1.–1. 2. 2023 do 12 hod.

Mikrogranty 250 000 Kč 8. 3.–24. 3. 2023 do 12 hod.

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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26. 4. 2023 -  Praha: Obecní dům, svět 
peněz ČNB

31. 5. 2023 -  Zámek Ploskovice 
a Litoměřice

27. 9. 2023 –   Strakonice-muzeum 
středního Pootaví, mlýn 
Hostovice

6. 12. 2023 – Regensburg

Ostatní informace budou zveřejněny 
v průběhu měsíce února na webových 
stránkách úřadu a ve vývěsních skříňkách.

Změna programu vyhrazena.

Zájezdy pro seniory 
na rok 2023

Plán akcí 
1. pololetí 2023

Autor: Redakce MO Plzeň 4

DĚTI – Doubravecký klub

•	 25. 2. 16.00  Karneval: Ledová show s Elsou
•	 18. 3. 15.00  Pohádka: Plecha a Neplecha v lese
•	 1. 4. 14.00-17.00 Velikonoční zdobení
•	 22. 4. 15.00  Pohádka: Myší pohádka
•	 13. 5. 15.00  Pohádka: Veselá Klauniáda

OSTATNÍ – Doubravecký klub

•	 21. 1. 9.00-12.00 Přednáška: Iting a Kigaku
•	 11. 3. 9.00-12.00  Přednáška: Ajurvéda – cesta k dlouhověkosti

SENIOŘI – Doubravecký klub - čtvrtky

•	 26. 1. 15.00  Felix Holzmann: 100+1 let humoru
•	 9. 2. 15.00  M.B. Karpíšek: Cesta kolem světa za 60 minut
•	 23. 2. 15.00  Miluška Voborníková
•	 9. 3. 15.00  Ivo Šmoldas
•	 23. 3. 15.00  Trio Wenda gang
•	 6. 4. 15.00  Velikonoce aneb Jaro vítej
•	 20. 4. 15.00  Písničky z hospůdek a kabaretů
•	 4. 5. 15.00  Jiří Štědroň

Senioři – Habrmannův park - neděle

•	 14. 5. 16.00  King swing
•	 28. 5. 16.00  Košík band
•	 11. 6. 16.00  Plzeňská veselka

Změna programu vyhrazena!

Více informací na www.dklubplzen.cz
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Městský obvod Plzeň 4, jako každoroč-
ně, vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti 
z mateřských a základních škol obvodu 
o nejhezčí PF Čtyřky.

Zástupci obvodu vybírali z mnoha krásných 
dětských kreseb s motivy Vánoc, zimy a ob-
rázků s představami dětí o vánočních svátcích.

Vybrat nejpěknější obrázek od dětí není 
nikdy snadné. Jsou to obrázky plné dětské 
radosti, představ a přání malovaných čistou 
dětskou duší.

Vítězkou nejhezčí PF 2023 v kategorii ZŠ 
byla nakonec vyhlášena 10letá žákyně 28. 
ZŠ Agniia Iarina.

V kategorii MŠ byl pak vítězem vyhlášen 
6letý Daniel Růžička.

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 proběhlo pře-
dávání cen vítězům této výtvarné soutěže.

Oběma vítězům předali ceny starosta To-
máš Soukup spolu s místostarostou Janem 
Kakešem.

Všem zúčastněným děkujeme, vítězům 
gratulujeme a budeme se těšit na další 
dětské obrázky.

Výtvarná soutěž 
o nejhezčí PF Čtyřky
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Bc. Lenka Kočová,
radní MO Plzeň 4, ODS

Autor: Martina Burešová, 
vedoucí školní družiny při 22. ZŠ

Vážení spoluobčané,

je mi potěšením, že se Vám opět mohu při-
pomenout prostřednictvím „zastupitelského 
okénka“ Doubraveckých listů. V minulém vo-
lebním období jsem byla místostarostkou 
MO Plzeň 4 pro oblast životního prostředí 
a mateřských škol, zároveň jsem vedla pra-
covní skupinu pro Červený Hrádek. V tomto 
volebním období působím jako radní MO 
Plzeň 4 a jsem členkou Komise pro zadá-
vání veřejných zakázek a Komise rozvoje.

Jsem moc ráda, že se na prosincovém jed-
nání našeho zastupitelstva podařilo jed-
nomyslně schválit rozpočet pro rok 2023, 
z něhož bylo v rekordní výši alokováno do 
oblasti investic více než 43 milionů korun. 
Mezi ty největší a nejvýznamnější inves-
tice patří například revitalizace předpro-
storu před 22. základní školou v ulici Na 
Dlouhých s předpokládanou hodnotou 
12 mil. korun, pokračování ve výstavbě 
parkovacích míst v ulicích U Pražské drá-
hy a Ke Sv. Jiří ve výši více než 14 mil. ko-
run. Dále je počítáno s revitalizací kontej-
nerových stání v našich sídlištích, na pro-
jektovou přípravu a realizaci je počítáno 
s částkou 3,7 mil. korun. Na výstavbu tzv. 
separačních bodů, které obsahují nádo-

by na všechny složky 
tříděného odpadu, je 
vyčleněno 3,5 mil. ko-
run. Tím ovšem výčet 
investic zdaleka ne-
končí. Více než 1,5 mil. 
korun je vyčleněno na 
úpravu pěší zóny nad 
OD Centrum, pokračovat budeme rovněž 
v projektové přípravě rozšíření Lobezských 
jezírek a v dalších projektech.

Závěrem mi dovolte popřát Vám vše dob-
ré do nového roku, především pak hodně 
štěstí a pevné zdraví.

Autor: Ing. Jan Hajšman
zastupitel MO Plzeň 4, nestraník za STAN

Vážení spoluobčané,

děkuji vám za podporu vyjádřenou ve 
volbách a dovolte, abych se vám před-
stavil. Jsem doubravecký rodák a patriot. 
Ačkoliv jsem profesí technik, zajímám 
se o historii města Plzně, jehož krásy 
a bohatou minulost se snažím formou 
knih, naučných stezek nebo přednášek 
přibližovat veřejnosti. S některými z vás 
se možná potkávám na komentovaných 
procházkách. Své zkušenosti z oblasti 
strategického plánování a přípravy sta-
veb, spolu s vědomím nezbytné konti-
nuity mezi minulostí, přítomností a bu-
doucností, bych rád využil ve prospěch 
Čtyřky a jejích obyvatel.

Hnutí STAN, za které jsem byl do za-
stupitelstva zvolen, je zde reprezen-
továno dvěma zastupiteli. Přestože 
sedíme v opoziční lavici, jsme připra-
veni aktivně spolupracovat s vedením 
Čtyřky, přinášet nové nápady, myš-
lenky a pohledy a konstruktivně nad 
nimi diskutovat. Chceme se zaměřit 
především na zlepšení podmínek cyk-
lodopravy a bezpečí chodců. Budeme 
se též snažit o obnovu zaniklých cest, 
například té z Lobez na Švabiny nebo 
od OC Rokycanská do lesa Pytel. Rádi 
bychom také iniciovali diskuzi vedoucí 
ke snižování světelného smogu, pře-
devším bílého světla, vyzařovaného 
veřejným osvětlením.

Z pozice předsedy 
f inančního výboru 
a člena komise roz-
vo je  budu př ipra-
vované projekty po-
suzovat z  hlediska 
finanční náročnosti 
a jejich přínosu oby-
vatelům Čtyřky. A ty dobré jednoznač-
ně podpořím.

Jsem si jist, že společně dokážeme 
kvalitu života na Čtyřce dále zlepšo-
vat. Do nového roku vám přeji hlavně 
pevné zdraví a optimismus.

Kdo by neznal větrník? Je to dětská 
hračka, kterou si můžeme koupit 
nebo třeba vyrobit. Dá se roztočit 
větrem nebo i našim dechem. Že má 
větrník i svůj vlastní Větrníkový den, 
mnozí z nás jistě ani netuší.

Naše škola se připojila v pátek 18. 11. 2022 
k celorepublikové akci, která má pod-
pořit a upozornit na ty, kteří trpí cys-
tickou fibrózou. Tito pacienti mají svůj 
klub, jehož symbolem je právě větrník. 
Tento klub pomáhá nemocným a zasa-
zuje se o zvyšování povědomí o tomto 
závažném a nevyléčitelném onemoc-
nění. Roztočení větrníku foukáním 

je pro zdravého 
člověka hračka, 
ale pro nemocné 
cystickou fibrózou 
mnohdy nepřeko-

natelná překážka.

Děti ze školní družiny při 22. základní 
škole v Plzni se zapojily do příprav na 
tento den opravdu v hojném počtu. 
Začali jsme postupně tvořit výzdobu 
i samotné větrníky.

Proto jste mohli potkat v Doubravce 
obrovský průvod dětí, kdy každý nesl 
krásný větrník. Prošli jsme okolím naší 
školy a bylo nás vidět zdaleka. Tento 
větrníkový zástup prosvítil podzimní 
šedý den a opravdu upoutal pozornost. 
Náš průvod byl zakončen na školním 
hřišti, kde jsme si zahráli hry.

Myslíme si, že každá podpora a po-
moc znamená pro nemocné mnoho. 
Je pěkné, že děti z naší školy nemyslí 
jen na sebe, ale touto akcí vyjádřily, 
že dokážou i pomoci.

Větrníkový den ve školní 
družině na 22. základní škole
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V prvních prosincových dnech se na 
Doubravce i v ostatních částech obvodu 
nadělovalo hned několikrát. Už v neděli 
4. prosince odpoledne mohli děti s rodiči 
navštívit Mikulášskou nadílku, kterou 
za podpory městského obvodu zorga-
nizovala restaurace Saloon Doubravka.

Vánočně vyzdobený sál restaurace, zapl-
něný dětmi a jejich rodiči, navštívil Mikuláš 
se dvěma čerty a andělem. Všechny děti 
odměnil nadílkou, ty odvážné si podaly 
s Mikulášem ruku, ty zlobivější se mohly 
vykoupit nějakou písničkou nebo básničkou. 
Všechny pozemské i nadpozemské bytosti 
přišel pozdravit místostarosta městského 
obvodu Zdeněk Mádr. Celým odpolednem 

provázela návštěvníky dětská diskotéka. 
„Jsem velmi rád, že se za podpory našeho 
obvodu podařilo zorganizovat tak příjem-
né odpoledne plné pravé předvánoční 
atmosféry, za což patří velký dík všem po-
řadatelům z restaurace Saloon Doubravka 
i účinkujícím na této Mikulášské nadílce,“ 
uvedl místostarosta Mádr.

První sobota v prosinci patřila na 
Doubravce dětem a do Doubraveckého 
klubu zavítal Mikuláš, čert a anděl.

Během odpoledne byl pro rodiny s dětmi 
připraven bohatý program v podobě 
tancování, zpívání a soutěžení o hodnotné 
ceny. Celým programem provedla hodná 
čertice Jana Rychterová, která si s dětmi 
společně zazpívala. Na konci večera se 
k ní přidali i anděl a Mikuláš, kteří dětem 
za krátkou písničku či básničku nadělovali 
balíčky plné dobrot a čokoládový adventní 
kalendář. O mikulášskou nadílku byl ze 
strany veřejnosti velký zájem a již teď 
se malí i velcí návštěvníci mohou těšit 
na karneval: Ledová show s Elsou, který 
se koná v sobotu 25. 2. 2023 od 16 h 
v Doubraveckém klubu.

Mikuláš 
naděloval dětem

Mikulášská nadílka aneb 
Čertoviny v Doubraveckém klubu

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Barbora Čivišová,
vedoucí Doubraveckého klubu

Zaplněný sál restaurace Saloon Doubravka

Mikulášské nadílky se na pódiu aktivně zúčastnily i děti

Místostarosta MO Plzeň 4 Zdeněk Mádr
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Od 1. ledna roku 2023 funguje v nové 
budově Zdravotnické záchranné služby 
Plzeňského kraje v Plzni-Doubravce 
výjezdové stanoviště záchranářů a také 
Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS 
PK. V novostavbě, jejímž investorem je 
Plzeňský kraj, vznikne také prostor pro 
záložní Zdravotnické operační středisko. 
Nové prostory ve Hřbitovní ulici byly 
slavnostně otevřeny za přítomnosti 
zástupců Plzeňského kraje a Zdravotnic-
ké záchranné služby PK. Stavba, která 
započala v červnu loňského roku, vyšla 
na 54 mil. Kč.

„Už ke konci prosince byly v nové budově 
umístěny dvě výjezdové skupiny záchranářů 
bez lékaře, který bude v případě nutnosti 
vyjíždět i nadále ze střediska na Borech. 

Je to dobrá zpráva především pro Plzeň, 
protože umístěním základny dochází 
k významnému zkrácení dojezdové doby 
k pacientovi. Za další přínos považuji 
moderní prostor pro výcvikové středis-
ko, které zde ročně proškolí zhruba 500 
záchranářů,“ říká náměstek hejtmana pro 
oblast zdravotnictví Pavel Hais.

Stavba v areálu SDH Doubravka byla za-
hájena 30. června 2021, k jejímu předání 
zhotovitelem došlo 31. října 2022 s následnou 
kolaudací na konci listopadu. Dodavatelem 
stavby je SH stavební a obchodní spol. s r.o., 
zhotovitelem projektové dokumentace MP 
technik spol. s r.o.

„Naším cílem je rozprostřít výjezdové zá-
kladny po Plzni tak, abychom se ke kriticky 

nemocným dostali co nejdříve. Výhodou 
vybraného místa je také blízkost frekvento-
vaného úseku dálnice D5 včetně přivaděče 
a těsné sousedství s hasiči i policisty, kteří 
s námi u mnoha událostí zasahují společ-
ně,“ vypočítává výhody novostavby ředitel 
ZZS PK Pavel Hrdlička s tím, že záchranáři 
vyjíždí z Doubravky už od roku 2017, kdy 
zahájili činnost v provizorním pronajatém 
objektu v ulici U Sv. Jiří.

Velkým příslibem pro záchranáře je právě 
nové zázemí, jež získá Vzdělávací a výcvikové 
středisko ZZS PK. Vzniknou zde moderní 
prostory pro simulační výcvik nejen pro-
fesionálních zdravotnických záchranářů, 
ale také nových first responderů, členů 
ostatních složek IZS i laické veřejnosti.

Celá novostavba vyšla Plzeňský kraj s pod-
porou ZZS PK na 54,2 mil. Kč. Jde o třípod-
lažní budovu o zastavěné ploše 502 m2.

Zdravotnická záchranná služba má nové 
výjezdové a vzdělávací středisko v Plzni

Autor: Bc. Eva Mertlová, tisková mluvčí, 
Oddělení mediální komunikace, Odbor kanceláře hejtmana PK
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Slavnostní přestřižení pásky Záchranáři v akci

Nová budova Zdravotnické záchranné služby v Plzni Doubravce
Zleva: hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, 
starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup
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ROZRUCH
1. DÍL 

TAJENKY

INICIÁLY 
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VYSKOČILA

UZLÍK 
V TKANINĚ

CIZÍ 
MUŽSKÉ 
JMÉNO

ŠPRÝMEM
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PAPÍRU

INICIÁLY 
ZPĚVÁKA 
DYLANA

GAL
FRAN- 

COVKA

LEGRACE 
HOVOR.

SOUČÁST 
SMYČCE

DÍRA

DRUH 
TERIÉRA

SLOVESNÁ 
KATEGORIE

DĚTSKÝ 
POZDRAV

VRCHNÍ 
VRSTVA

BÝVALÉ 
OZNAČENÍ 

LETOPOČTU
LÉČ. TÉLES. 
VÝCHOVA SVORKA

NĚMECKÁ 
TV STANICE

ŠICÍ VLÁKNO
STARÁ ZN.

STOVKY

ČESKÝCH AUT
DŘÍV 

ZASTAR.

SPISY

AMERICKÝ 
HEREC 2. DÍL 

TAJENKY
BÁJNÝ 
LETECMPZ 

RUMUNSKA

SVĚTOVÁ 
STRANA

MOŘŠTÍ 
SAVCI

PLAVIDLO 
Z KLÁD

ZNAČKA 
KILOMETRU

HROB VPÁD

LOKATI VĚNOVATI

AUTOMOTO- 
KLUB ZKR.

CHEM. ZN. 
POLONIA

OBCHODNÍ 
DŮM ZKR.

DRUH 
PEPŘE

OKOLO 
BÁSNICKY

KUSY 
LEDU

TELEFON 
ZKR.

JACÍ 
SLOVENSKY

NÁSOBICÍ 
ZNAMÉNKO

NEBO 
ANGLICKY

V POŘÁDKU 
HOVOR.

ZÁPORKA

HNACÍ 
ČÁST 

STROJE

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

ČÁSTI 
DVEŘÍ

HOMÉROVA 
BÁSEŇ

Křížovka: Paměť je nejpotřebnějším…


