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Nové auto pro lepší čistotu
Zejména z důvodu zlepšení kvality péče o chodníky, komunikace a městskou zeleň pořídila naše radnice nový malý nákladní vůz. Je využíván zejména
pro úklid, prováděný vlastními silami a slibuje si od pořízení tohoto vozu zejména zlepšení operativnosti nejen při běžném úklidu, ale i při odstraňování
drobných černých skládek. Vůz se může pochlubit vtipným grafickým řešením karoserie a můžete jej pravidelně spatřit v ulicích našeho obvodu.

Úvodník starosty
Vážení
čtenáři,
po delší době se vám
dostává do rukou nové
číslo Doubraveckých
listů. To, že jste čekali
tak dlouho, nebylo
způsobeno naší leností, ale prozaickým důvodem. Ze zákona bylo nutné vyhlásit nové výběrové řízení na vydavatele,
a jak už to při zadávání veřejných zakázek bývá,
tak se věci bohužel protahují. Ale dnes tedy máte
před sebou nové číslo v nové podobě a my
doufáme, že s ním budete spokojeni. Tak, to bylo
k vlastním Doubraveckým listům a teď co je

nového na obvodě Plzeň 4. Podařilo se po dlouhých, někdy až komických peripetiích dokončit
parkovací stání před 54 MŠ. Zde ještě přes léto
proběhne výměna poškozeného oplocení
a výsadba zeleně. Dále čeká přes léto kompletní
rekonstrukce 50. MŠ, spočívající nejen ve výměně všech sítí, které byly na konci své životnosti,
ale školka bude i zateplena, což do budoucna
zvýší komfort dětí a přinese i finanční úspory za
energie. Rekonstrukce bude částečně hrazena
z dotací Evropské unie. Komplikace s umístěním
dětí po dobu rekonstrukce řešíme a doufáme,
že rodiče nakonec budou spokojeni. Podařilo
se nám ve spolupráci s městem, pro letošní rok
zařídit rekordní „dávku“ oprav chodníků, takže
opět přibude několik kilometrů opravených
pěších komunikací. Na začátku června nás také

čeká předání hrubé stavby Lobezských tůní,
bohužel příroda si nedá poroučet, takže bude
chvíli trvat, než vše naroste tak jak má. Určitě se
ale přijďte podívat, jak se práce vydařily a kam
se v létě vydat za relaxací. Probíhá i rekonstrukce
ulice Partyzánská a bude přes léto pokračovat
druhá etapa rekonstrukce „U Jitřenky“ tedy
v ulici Na Dlouhých, Ke Špitálskému lesu a Ke
Kukačce. O dalších akcích obvodu vás budeme
průběžně informovat. Nakonec snad jen zmínka
o akcích, které sice nejsou „naše“, ale probíhají
na našem území, což je hlavně rekonstrukce
železniční trati Plzeň – Praha a mostů na Rokycanské třídě. Tyto stavby možná omezí řadu z vás,
ale já si vás dovolím požádat o trpělivost a schovívavost.
starosta Bc. Michal Chalupný,
(ČSSD)
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Zamyšlení místostarosty
Vážení
čtenáři,
Dnešní zamyšlení budu
věnovat problematice, která
nám padne do očí hned
ráno, když vyjdeme z bytu
či domu na ulici – problematika úklidu našeho obvodu
a čistoty kolem nás.
Většinu z nás zajímá především skutečnost, co nového
se vybuduje a jak to slouží veřejnosti. Co nás ale velmi
zajímá a dokáže„nažhavit do běla“, je pořádek a čistota
v ulicích města. Proto se snažíme udržovat náš obvod
v takovém stavu, aby ranní pohled na chodník či ulici
byl příjemným, nikoliv deprimujícím zážitkem. A tady
bohužel občas narážíme na problém v chování některých jedinců, kteří se vybíjejí ve snaze „udělat něco
výjimečného“. Tak se setkáváme s vysypanými odpadkovými koši přímo na ulici, přeplněnými odpadkovými
kontejnery, v nichž se přehrabují bezdomovci a rozhazují nepořádek kolem, odpadky (plastové láhve, papíry)
odházenými na veřejných místech a v neposlední řadě
i psí exkrementy, „zdobící“ naše chodníky a trávníky
díky nezodpovědnosti některých majitelů psů.

Co s tím? Jak při dodržení maximální hospodárnosti
i nadále zlepšovat úklidy a čistotu našich chodníků
a zeleně? V první řadě je to samozřejmě na každém
z nás a na tom, jak si svého okolí váží.
Před časem jsme zvolili pro zlepšení operativnosti
při odstraňování nepořádku v části Doubravky institut tzv. Veřejných služeb – práce lidí, kteří jsou dlouhodobě evidováni na Úřadu práce, ale pracovat
chtějí. A letos jsme třem nejlepším nabídli pracovní
smlouvu a tak se stali našimi zaměstnanci. Tím jsme
jim za jejich dobrou práci zajistili sociální a materiální
jistoty.
Pro zlepšení a zkvalitnění práce v části našeho obvodu, který uklízíme vlastními silami, jsme pořídili i malý
nákladní vůz, který je svým vtipným popisem na
karoserii na ulicích nepřehlédnutelný (viz samostatný článek na titulní straně).
Přijali jsme nové motto pro život na našem obvodě –
„když víš, kde žiješ“. A toto motto chceme naplňovat
mimo jiné i kvalitní péčí o naše okolí. Budeme velmi
rádi, když nám naplnění smyslu tohoto motta pomůžete svým každodenním chováním a úctou k našemu
okolí. Abychom na místo, kde žijeme, mohli být pyšní.
S přáním krásných dní,
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta (ODS)

Představujeme vám činnost
Kontrolního výboru
Zastupitelstva MO Plzeň 4
V
zastupitelské
demokracii hrají nezpochybnitelně významnou roli efektivní kontrola a dohled nad
samosprávnou činností
těch, jimž vůle voličů, ale
také v neposlední řadě
i povolební dohody, nabídly
exekutivní post a s tím i spjaté rozsáhlé pravomoci.
K tomuto faktu lze zjednodušeně konstatovat, že každý exekutivní orgán, a je zcela lhostejno na jaké úrovni
státní správy či veřejné samosprávy, musí disponovat
kvalifikovanou a také objektivně zcela nezávislou
kontrolou, chceme-li, aby tato byla vypovídající
a mohla poskytovat i nutnou zpětnou vazbu.
Občané od nás oprávněně požadují průhledné hospodaření se svěřenými prostředky, přičemž v tomto
procesu je zcela nezbytný pohled dobré vůle Rady
MO, který umožňuje nejlepší roztřídění, průběh
a finalizaci kontrolního procesu členy výboru. Jen
tímto způsobem lze veřejně obhájit styl a způsob
nakládání s finančními prostředky, záměry v investiční činnosti nebo například správné rozdělování
grantů a dotací před samotnými občany.
Kontrolní výbor byl na našem městském obvodě,
jako každý takovýto orgán, povinně ustanoven

podle zákona o obcích a jeho hlavním úkolem je
provádět kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva
MO a přirozeně také Rady MO.
Snažíme se, k plné spokojenosti všech občanů obvodu, řešit jejich četné podněty a stížnosti, což někdy
nebývá právě jednoduché. Jedná se například
o jejich problémy s činností a provozem některých
restauračních zařízení, nebo různé sousedské a stavební spory a kauzy, jež mají bohužel v některých
případech na našem obvodě již i dlouhodobější charakter a přesah apod.
Další důležitou obsahovou náplní výboru bývá kontrola životního prostředí a s ním spjatých přírodních
objektů, mám v tomto ohledu na mysli především
ochranu a nutnou obnovu zeleně. Právě do této
oblasti plynou nezanedbatelné finanční částky
a bylo by škodou je špatným či nevhodným vynakládáním neefektivně promrhat.
Sestavu našeho devítičlenného kontrolního výboru
tvoří zástupci všech politických subjektů, které
povolebně pronikly do zastupitelstva zde„na čtyřce“.
A právě tento pohled zajištuje všem politickým
proudům, které občané obvodu volebně preferovali,
i přístup k tolik potřebným informacím, bez kterých
se naše doba již nemůže obejít!
předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 4
František Hlásek, (KSČM)

Inzerujte
v Doubraveckých
listech
Rádi bychom vás upozornili, že Rada
městského obvodu Plzeň 4 schválila
placenou inzerci v Doubraveckých
listech. Fyzické i právnické 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.
Mgr. David Zrostlík
místostarosta MO Plzeň 4 (ČSSD)

Životní jubileum pana
Roberta Jungmana
V úterý 28. dubna 2015 oslavil
95.narozeniny pan Robert Jungman.
Panu Jungmanovi popřála k jeho
životnímu jubileu referentka sociálního odboru ÚMO Plzeň 4 sl.Veronika
Nová, která mu za úřad předala květinu, dárkový balíček a pamětní list.
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Na Doubravce proběhly tradiční
pietní akty

V Sousedské a Jateční ulici si 17. dubna Doubravka připomíná oběti náletů
a padlé v druhé světové válce.
Památník obětí posledního náletu na Plzeň se nachází v Sousedské ulici,
kde se každoročně scházejí zástupci vedení Městského obvodu Plzeň 4
s pamětníky, studenty a všemi ostatními, kteří si chtějí připomenout tuto
tragédii. „V posledních dnech této zatím nejstrašnější války na našem území
zde zahynuli naši spoluobčané, civilisté. Za hrdiny války jsou většinou považováni vojáci. Já si myslím, že s úctou máme vzpomínat i na nevinné civilní
oběti“, prohlásil na pietním aktu starosta Doubravky Michal Chalupný.
V letošním roce se pietního aktu v Sousedské ulici zúčastnili i žáci 5. B
z 22. ZŠ. Každý z nich připíchl na společný věnec svou vzpomínkovou
stužku (trikoloru se svým jménem). Velké díky tak patří učiteli Miloši Bickovi,
který s dětmi vše nejenom připravil, ale i následně probral v hodině. Díky
tomu se děti dozvěděly, co se tehdy onoho osudného dne 17. 4. 1945 na
Doubravce vlastně stalo a proč a jak probíhají tyto vzpomínkové akce.
Pietní akt na počest padlých československých letců z Doubravky si Městský
obvod tradičně připomíná 28. dubna.
Občané Doubravky si zde připomínají památku doubraveckých rodáků,
pilotů britské RAF, kteří zahynuli ve druhé světové válce. „To co vedlo naše
vojáky do zahraničí, byla hrdost na svoji vlast, věrnost své vojenské přísaze
atouha po svobodě Československa. Chtěl bych věřit, že kdyby nastala podobná
situace, že se mezi námi najde řada těch, pro které svoboda vlasti bude tím
největším morálním imperativem“, zakončil starosta Michal Chalupný svůj
projev.
7. května zástupci Městského obvodu pokládají květiny k pomníkům v Újezdě na náměstí Karla Panušky, který je věnován obětem světových válek,
ve Hřbitovní ulici, který je věnován obětem druhé světové války a v prostorách střelnice Lobzy, kde se nachází památník obětem heydrichiády.

Oznámení občanům
Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor sociální, tímto oznamuje, že
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, nemůže poskytovat a předávat informace o životních výročích
občanů dalším osobám.
Z tohoto důvodu žádáme občany našeho obvodu, kteří v letošním roce
dovrší životní výročí 75, 80, 85, 90, 91 a více let a mají zájem převzít věcný
dárek, aby sami kontaktovali Úřad městského obvodu Plzeň 4, který
zajistí předání tohoto dárku. Životní výročí těchto občanů mohou také
nahlásit jejich příbuzní nebo známí na adrese:
Úřad městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00 Plzeň
(1. posch., kancelář č. 26, sl. Veronika Nová, tel. 378 036 664).
Oznámení platí také pro občany městského obvodu Plzeň 4, kteří v tomto
roce dovrší 50, 60 a 65 let společného života. Na přání a po dohodě
s jubilanty je možno připravit slavnostní obřad a předání věcného dárku
v budově úřadu nebo dárek předat na adrese jubilantů.
Veronika Nová,
referentka Odboru sociálního ÚMO P4

Další z pravidelných„Vítání občánků“ na Doubravce se uskutečnilo 14. 4.
2015. Uvítáno bylo 17 dětí, 8 chlapců a 9 holčiček. Vítání vedl starosta
Městského obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný.
Noví občánkové Doubravky dostali od ÚMO Plzeň 4 povlečení na postýlku, dále Velkou knihu českých říkadel od Josefa Lady a sadu dětských
talířů s hrnkem.
Přejeme všem dětem i rodičům do života štěstí a hlavně hodně zdraví.
Veronika Nová, referentka Odboru sociálního ÚMO P4

Obtěžují vás podomní prodejci?
Upozorněte městskou policii!
Od září roku 2013 platí na území statutárního města
Plzně zákaz podomního prodeje. Tento zákaz se
vztahuje na nabídku prodeje zboží, prodej zboží,
poskytování služeb, nabídku poskytování služeb. Podomní prodej je prodej realizovaný
mimo veřejně přístupná místa, zejména obcházením jednotlivých domů, bytů apod., bez předchozí objednávky zákazníka. Typickým příkladem
jsou různé nabídky změn dodavatelů energií.
Toto nařízení platí již bezmála dva roky, ale stále se najdou prodejci, kteří
o tomto zákazu buďto nevědí, nebo jej záměrně ignorují. Městská policie
Plzeň se touto problematikou zabývá a již několik prodejců, kteří porušili
tento zákaz, postoupila k dořešení příslušnému správnímu orgánu.
V případě, že budete ve svém bydlišti takovýmito prodejci osloveni,
obraťte se na služebnu Městské policie Plzeň-Doubravka na tel.
č. 377 265 592 nebo na bezplatnou linku 156.
MĚSTSKÁ POLICIE PLZEŇ – obvodní služebna Plzeň-Doubravka
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Termíny pro
svozy
nebezpečných
odpadů
na území MO
Plzeň 4
v roce 2015
Mobilní svozy nebezpečných
odpadů proběhnou na území MO
Plzeň 4 v následujících termínech:
6. června 2015
1. srpna 2015

Sběrný dvůr v Jateční ulici
je pro vás otevřen 7 dní v týdnu
Největší plzeňský sběrný dvůr
v Jateční ulici na Doubravce je pro
vás otevřen 7 dní v týdnu (Po–Ne
9–12 h, 13–18 h, v dny státních svátků zavřeno). Na ploše cca 2 000
metrů čtverečních je možné ukládat
prakticky všechny druhy odpadů –
včetně těch nebezpečných – pro
občany zdarma nebo za mírný

poplatek. Dvůr je vybaven sběrnými
nádobami na všechny druhy odpadů. Lidé zde mohou odkládat
objemné odpady jako nábytek,
koberce, pneumatiky, lednice, televize, mikrovlnné trouby a jiné elektrospotřebiče. Je zde prostor pro
biologicky rozložitelný rostlinný
odpad ze zahrad. Pro ukládání

nebezpečných odpadů je dvůr
vybaven ekologickým skladem
s nádobami pro autobaterie, zářivky,
oleje, nádoby od barev a laků
a podobně. V prostoru dvora jsou
umístěny rovněž kontejnery pro
oddělený sběr papíru, plastů a skla.
Tel. kontakt na obsluhu sběrného
dvora: 702 042 042.

Ceník sběrného dvora – Jateční ulice

Dne 1. 9. 2015 nabude účinnosti
obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního
odpadu. Od uvedeného termínu
bude služby v oblasti odpadového
hospodářství zajišťovat společnost Plzeňské komunální služby.
Mobilní svoz bude probíhat podle
harmonogramu na těchto sběrných místech:
Pod Vrchem (u garáží)
8.00–8.30 hod.
Rodinná
8.35–9.05 hod.
Moravská
9.10–9.40 hod.
Sadová
9.45–10.15 hod.
Na Dlouhých x Školní
10.20–10.50 hod.
Kyšická x Průběžná
10.55–11.25 hod.
Nám. Karla Panušky
11.30–12.00 hod.
V Zápolí
12.05–12.35 hod.
Červenohrádecká (u hasičárny)
12.40–13.10 hod.
Mezi Podjezdy 13.15–13.45 hod.
Sběrná místa budou zřetelně
označena firmou, která provádění
svozů zajišťuje. Mobilním svozem
budou sbírány:
Olověné akumulátory, léky, zářivky, chladící a mrazící zařízení, televizory, elektrotechnický odpad,
oleje, barvy, chemikálie, znečištěné nádoby od laků a barev a jiné
nebezpečné odpady.
V případě dotazů kontaktujte
Odbor životního prostředí ÚMO
Plzeň 4, na tel.: 378 036 683.
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Termíny svozu bioodpadu v roce 2015
S účinností od 9. 3. 2015 jsou na stanovištích Souběžná ul., Na Kovárně, Nad Úslavou, Svatojirská x Zábělská, Lesní x Borová, Mezi Podjezdy, Červený
Hrádek (u hasičárny), Na Drážkách a Zábělá přistavovány kontejnery na biologický odpad (větve, tráva, listí apod.). Informace o provozu kontejnerů
na biologicky rozložitelný odpad poskytuje ÚMO Plzeň 4, odbor ŽP na tel. č. 378 036 683.
Harmonogram provozu:
Souběžná ul.
Mezi Podjezdy
Zábělá
Na Kovárně
Červený Hrádek
Na Drážkách

Každý lichý týden stanoviště:
pondělí
pondělí
pondělí
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.

Kanalizace – Lobzy – Rolnické nám.
V městském obvodu Plzeň 4 chybí k dnešnímu datu odkanalizovat lokalitu
Staré Lobzy. Vybudování kanalizace se odvíjelo od vybudování Úslavského
kanalizačního sběrače, který je v současné době v části Staré Lobzy nově
zkolaudován a v provozu. V loňském roce se vedení MO P4 podařilo domluvit zařazení projektové přípravy odkanalizování Starých Lobez do jmenovitého plánu investic města Plzně na rok 2015. V současné době odbor
investic Magistrátu města Plzně zajišťuje projektovou dokumentaci pro
územní řízení, stavební povolení a realizaci stavby včetně příslušných povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je v září 2015.
Projektová dokumentace řeší umístění kanalizačního řadu splaškové
a dešťové kanalizace včetně prodloužených odboček na hranu komunikace. Pro každou nemovitost bude vysazena vždy jedna odbočka na splaškové kanalizaci a jedna odbočka na dešťové kanalizaci. Přepojení
stávajících přípojek dešťové kanalizace provede zhotovitel při realizaci
nového kanalizačního řadu.
Odbor investic MMP tímto upozorňuje vlastníky připojovaných nemovitostí, že nelze přepojovat stávající dešťové přípojky, pokud jsou do těchto
přípojek napojeny splaškové vody (odtoky ze septiků). Vzhledem k plánovanému zrušení stávající jednotné kanalizace tak dojde k zaslepení
těchto přípojek. Novou přípojku splaškové kanalizace si každý vlastník objektu zajistí na vlastní náklady, a to jak projektovou dokumentaci
(vč. stavebního povolení), tak následně i její realizaci, a to nejpozději
v průběhu roku 2016.
S technickými dotazy, ohledně nově připravovaného kanalizačního řadu,
je možno se obrátit na Magistrát města Plzně, odbor investic, Jagellonská 8, Plzeň MMP (kontaktní osoba: Ing. Petrák, tel.: 378 035 222, e-mail:
petrak@plzen.eu).
Informace a údaje potřebné ke zpracování projektové dokumentace přípojek k jednotlivým objektům zodpoví zpracovatel projektu: David Šavelka, DiS., mob: 734 763 279, e-mail: david.savelka@vschrudim.cz.

ŘSD zahájilo opravu mostů
na Rokycanské ulici
Z důvodu špatného technického stavu mostů na Rokycanské ulici u Baumaxu zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR jejich opravu.
Prvním krokem bude demolice mostů a pilířů, kdy budou ponechány základové pasy, jejich založení a část opěr. Dále budou upraveny opěry, vybudovány nové pilíře a mostová konstrukce. V rámci stavby bude přemístěn
plynovod na nově zřízenou lávku mezi mosty.
Dokončení stavby je plánováno na listopad 2016, při obou fázích rekonstrukce mostu bude zachován provoz vždy na jedné straně komunikace
v obousměrném provozu. V první fázi bude doprava vedena na levém
mostě z centra, poté se doprava převede na nový most a proběhne demolice
a výstavba druhé části. Trolejbusový provoz zůstane zachován v obou
směrech po celou dobu výstavby.
Nejvíce se rekonstrukce dotkne cyklistů, pro které bude po dobu výstavby
uzavřena cyklostezka pod mostem.
O rekonstrukci vás budeme informovat průběžně a opět na stránkách
našeho zpravodaje.

Každý sudý týden stanoviště:
Svatojirská x Zábělská
pondělí
Mezi Podjezdy
pondělí
Lesní x Borová
pondělí
Nad Úslavou
čtvrtek
Červený Hrádek
čtvrtek
Chlumek
čtvrtek

14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.
14–18 hod.

Řádná péče o zeleň –
zájem nás všech!
Vážení spoluobčané, není třeba zdůrazňovat, že stav prostředí, ve kterém
žijeme, je zcela neoddiskutovatelně zájmem hodným obecného zřetele,
ale také vizitkou nás všech, obyvatel obvodu i jeho představitelů.
Četné projevy občanského zájmu o zeleň, ať již stromy, keře, či další artefakty„matky přírody“ registrujeme, vyhodnocujeme a snažíme se je vždy
vyřizovat ke spokojenosti nejen žadatelů, ale i všech ostatních. Bohužel
některé požadavky a podněty bývají navzájem zcela protichůdné, vylučují
se, či jinak neodpovídají oprávněným potřebám a pro nás potom nastává
obtížná situace je uspokojivě vyřešit.
Domnívám se tedy, že v tomto ohledu, je optimální variantou dosažení
širšího konsenzu, či alespoň přijetí většinového rozhodnutí sousedů či
nájemníků. Toho lze dosáhnout zejména na schůzích SVJ, ale i při rozličných občanských setkáváních. Takto kolektivně pojatý a následně
podaný požadavek na úpravu zeleně má mnohem větší šanci na úspěch,
neboť z něj bývá zřejmé, že se nejedná pouze a jen o individuální rozmar
nespokojeného jednotlivce.
Odůvodněné žádosti lze adresovat Úřadu městského obvodu Plzeň 4
v průběhu celého roku, při snadnějších záležitostech se lze na zodpovědné pracovníky obracet též telefonicky.
Pracovníci odboru životního prostředí našeho úřadu jsou však nuceni,
při vyšším počtu obdržených žádostí, diferencovat, a tak zcela logicky
přicházejí nejdříve na řadu situace, kdy lze předpokládat poškození
objektu, ohrožení života a zdraví nebo škody na majetku. V ostatních
případech se řešení skutkového problému racionálně odkládá na období
vegetačního klidu.
Vážení spoluobčané, máte-li tedy jakýkoliv problém, ať již s údržbou
zeleně, či její další optimalizací, neváhejte nás kontaktovat. Pokusíme
se vám vyjít maximálně vstříc!
František Hlásek,
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva MO Plzeň 4 (KSČM)

Kontakty na zodpovědné osoby:

Ing. Jiří POUBA

tel.:

E-mail:

+420 378 036 680

pouba@plzen.eu

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Nové projekty Městského obvodu Plzeň 4
Zastupitelstvo městského
obvodu Plzeň 4 schválilo několik nových projektů, které by
chtělo v následujících letech
zrealizovat.
Úprava vnitrobloků
v ulici Ke Kukačce
Jedná se o 2 lokality – před
domem Ke Kukačce 11–13
a domem Ke Kukačce 17–19.
Investiční akce je již zčásti zrealizována, jsou hotovy přeložky sítí.
Parkovací stání lze navýšit na dvojnásobek na úkor obratiště na jednom konci a dále přidat parkovací
místa na druhém konci směrem
k Rokycanské ulici. Vodárna a. s.
v této lokalitě plánuje v roce
2015–16 výměnu kanalizace
a vodovodu. Cílem je rozšíření projektové dokumentace o nová parkovací místa a koordinace výměny
sítí a realizace úprav vnitrobloků
včetně parkovacích stání tak, aby
na sebe časově navazovaly a stavba byla realizována jako celek.

Úprava vnitrobloku
Pod Chlumem – Ke sv. Jiří
Odbor správy infrastruktury Magistrátu města Plzně zadal projekt na
opravu kanalizace a v současné
době je znám zhotovitel stavby.
Městský obvod má v dané lokalitě
zájem vybudovat nová parkovací
stání. V současné době se zpracovává projektová dokumentace.
Realizace parkovacích míst a rekonstrukce povrchů by měla plynule
navázat na rekonstrukci kanalizace.
Úprava vnitrobloku
Revoluční–Dlouhá
V rámci záměru byla zadána dokumentace pro územní rozhodnutí
vycházející ze studie z roku 2012
vypracované Správou veřejného
statku města Plzně. Řešené území
je pojednáno jako plocha sídlištní
zeleně s výraznými prvky rekreačně-relaxačními funkcemi, které
splňují požadavky na krátkodobou
rekreaci obyvatel z přilehlých panelových domů. V rámci obnovy bude

provedena výměna povrchů stávající cestní sítě, na volných travnatých plochách vznikne nová síť
pěších cest s mlatovým povrchem.
Území bude doplněno novým
mobiliářem a novými výsadbami
zeleně, především pak chybějícím
stromovým patrem. Území bude
rozšířeno o příjezdovou komunikaci do vnitrobloku Revoluční a bude
zde vybudováno i několik nových
parkovacích míst.
Úpravy parku
v Habrmannově nám.
včetně zastřešeného pódia
Vedení MO P4 projednalo se zhotovitelem projektové dokumentace
na rekonstrukci parku na Habrmannově nám. realizovanou v roce 2008
možnost šetrně vytvořit zastřešené
pódium na stávající zpevněné ploše
o vel. cca 4 x 8 m, kde se konají kulturní akce pro veřejnost. Součástí
nového projektu bude osvětlení
parku včetně odvodnění přístupových cest a celková rehabilitace parku.

Skryté město odhalí
návštěvníkům svou tvář
Netradiční průvodce Skryté
město dává návštěvníkům
Plzně jedinečnou šanci, odkrýt
nepoznanou tvář západočeské
metropole, poodhalit příběhy
a dostat se do míst, kam běžný
turista nezavítá. Vlajkový projekt Evropského hlavního města kultury 2015 realizuje
nezisková organizace Kvas v koprodukci s Plzeň 2015, o. p. s.
a zahrnuje hned několik aktivit
– interaktivního průvodce
v mobilu, mapu na webu, procházky vedené samotnými obyvateli. Ať už se návštěvník vydá
na sousedskou procházku
k věznici, k řece, do vilové čtvrti
nebo za kamennými památkami, ať projde město pomocí
mobilní aplikace s veteránem,
bednářem, cizinkou či dalšími
průvodci nebo se při prozkoumávání nechá vést Plzeňským

architektonickým manuálem
po architektuře let 1914–1950,
čekají ho velmi nevšední zážitky.
Sloganem Plzně 2015 je otevřít
město světu. „V rámci projektu Skryté město jsme se rozhodli nejen využít
toho, že do Plzně zavítá v roce 2015
velké množství návštěvníků, ale
především zapojit obyvatele do spoluvytváření tváře města, kterou turisté poznávají. Plzeňané dostávají
příležitost povyprávět, co je pro ně
z historie či místně důležité, a také se
mohou o svém městě dozvědět více,“
říká Christian Potiron, zástupce programového ředitele pro participaci
za Plzeň 2015.
„Název projektu ,Skryté město‘ odkazuje na skutečnost, že jako návštěvník města, které neznám, vidím
především budovy a ulice. Příběhy
zdejších obyvatel a příběh města mi

často zůstane zcela skryt. Skryté město ověřuje novou formu, jak ukázat
návštěvníkům a místním obyvatelům, jaké lidské příběhy a dějinné
události utvářely genius loci Plzně,”
doplňuje Jakub Deml, jeden z autorů projektu.
Projekt Skryté město je unikátní
zapojením nových technologií
a komunitní umělecké práce.
Setkaly se tu nápady spolku Kvas,
který inicioval tvorbu interaktivní
skryté mapy (mapa.skrytemesto.cz)
a mobilní aplikace (aplikace.skrytemesto.cz), a oddělení Participace
společnosti Plzeň 2015, které rozvinulo projekty Plzeňské rodinné
fotoalbum a Plzeňská pohostinnost, zahrnující sousedské procházky a další zajímavé nabídky
plzeňských obyvatel.

Úpravy prostranství
ul. Družby (za objektem pošty)
Vedení MOP4 na základě dlouholetých požadavků občanů navrhuje
prověřit území na pozemcích ve
vlastnictví města Plzně v ul. Družby
za objektem pošty za účelem vybudování nových parkovacích ploch.
V současné době je zadán 1. stupeň
projektové přípravy – dokumentace pro územní rozhodnutí.
Úpravy prostranství mezi
ul. Pod Vrchem a ul. Dlouhou
Jedná se o území v blízkosti křižovatky Dlouhá – Revoluční v Plzni-Lobzích. Vedení MOP4 na základě
požadavků občanů navrhuje prověřit území na pozemcích ve vlastnictví města Plzně mezi ul. Dlouhou
a ul. Pod Vrchem za účelem vybudování nových parkovacích ploch,
kterých je v dané lokalitě velký
nedostatek. V současné době se
projektuje 1. stupeň projektové přípravy – dokumentace pro územní
rozhodnutí.

Setkání
s občany
v Červeném
Hrádku
Dne 16. 6. 2015 v 16.00 hod. se
uskuteční setkání s občany
v hasičské zbrojnici v Červeném
Hrádku, které bude převážně
zaměřené na projednání trasy
nového napojení z Újezda a to
prostorem ulice Na Háji.
Srdečně zveme širokou veřejnost,
zvláště pak občany Červeného
Hrádku a Újezda, aby se dozvěděli
úplné a nezkreslené informace
o tomto projektu.
V druhé části setkání s občany
budou podány informace i o dalších projektech týkajících se
Červeného Hrádku. Jako je například projekt denního stacionáře s mateřskou školou v KD
nebo úpravy požární nádrže.

Plzeň 2015, o. p. s.
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Máte doma staré fotografie?

Vážení spoluobčané,
ve spolupráci s plzeňským vydavatelstvím Starý most připravujeme fotografickou knihu, která bude mapovat historii dnešního čtvrtého plzeňského obvodu.
Velmi bychom uvítali pomoc s vyhledáváním starých snímků, které zachycují starou Doubravku, Letnou, Lobzy, Újezd, Červený Hrádek, Bukovec
či Zábělou. Pokud máte ve svém domácím albu snímky bývalé podoby
těchto lokalit či fotografie akcí, spolků či sportovních klubů, podělte se
s nimi také s ostatními milovníky historie našeho obvodu.

Úřad městského obvodu Plzeň 4
pořádá ve čtvrtek 11. 6. 2015
zájezd pro seniory.
Kutná Hora – Svatá Barbora,
Vlašský Dvůr a Hrádek

Prodej zájezdu: od pondělí 8. 6. 2015 od 8.00 hod. na ÚMO Plzeň 4,
I. posch., kanc. č. 26
Cena zájezdu: 200 Kč na osobu
Autobus na zájezd (pro 49 osob + průvodce) bude přistaven před ÚMO Plzeň 4
Odjezd:
v 7.00 hodin! Předpokládaný návrat do Plzně cca v 19.00
hodin.
Důležité upozornění! Účastníci zájezdu při přihlašování sdělí telefonické spojení na osobu blízkou, a to z důvodu nepředvídané události,
která by mohla během zájezdu nastat.

Můžete je přinést na úřad Městského obvodu Plzeň 4 (Mohylová 55)
k rukám Veroniky Nové, číslo kanceláře 26. Fotografie budou ihned naskenovány a vráceny zpět. Kniha by měla vyjít na konci letošního roku.
Děkujeme za vaši vstřícnost a těšíme se na poklady, které mohou být
schovány právě ve vašem starém fotoalbu.
Pro představu můžete níže vidět, jak bude celá kniha koncipována. Fotografie budou navíc doplněny doprovodným textem. Mnohé z nich budou
pro srovnání vyfotografovány i ze stejného pohledu v současné době.
Mgr. David Zrostlík,
místostarosta Městského obvodu Plzeň 4 (ČSSD)

Pouť u Jiřího je za námi.
Letos byla opět povedená!

Už od pátku 17. dubna se rozjela pouť u svatého Jiří v Plzni na Doubravce,
která letos trvala celých deset dnů. Poprvé se v kraji objevil například
obří řetízkový kolotoč, který měřil 35 metrů. Známý je například z Matějské
poutě. Připravena byla také velmi oblíbená vystřelovací koule, kterou
návštěvníci už znají. Nechyběly autodromy ani adrenalinové atrakce.
Jako první vyzkoušely pouť děti z doubraveckých mateřských škol, které
se do areálu podívaly už v pátek 17. dubna dopoledne. Netradiční zpestření dne jim zajistil Úřad městského obvodu ve spolupráci s provozovatelem poutě Vlastimilem Lagronem.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Modernizace trati Rokycany–Plzeň, setkání zástupců
investora a zhotovitele stavby s občany

V doubraveckém D klubu se dne 27. dubna 2015 uskutečnilo setkání zástupců investora a zhotovitele stavby s občany. Organizátoři schůzky informovali
občany o této stavbě, dále dostali občané informace o právě probíhajících stavebních pracích na území ÚMO Plzeň 4 a také o chystaných stavebních
pracích na území našeho obvodu. (přestavba mostů, uzavírky komunikací, doprava, výstavba protihlukových stěn apod.) Na závěr odpovídali zástupci
investora a zhotovitele stavby na dotazy občanů.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Doubravecká sokolovna oslaví kulaté výročí
Osmdesáté výročí slavnostního otevření doubravecké sokolovny si připomeneme 9. června 2015. Do areálu ve Hřbitovní ulici zveme všechny ty,
kteří si v průběhu let vytvořili vztah k tělocvičné jednotě, která v ní působí
nebo vztah k činnostem, které je možné v areálu provozovat. Zveme pamětníky i mladší generaci k návštěvě, ke sportování, cvičení, nebo jen k příjemnému posezení na terase zdejší vyhlášené restaurace. Nabídneme
možnost podívat se na právě probíhající aktivity, možnost zapojit se do
nich i možnost prohlédnout si historické dokumenty. Pokud nám bude
přát počasí, uvidíte nohejbalová a volejbalová utkání na venkovních antukových kurtech vč. dalších aktivit. A pokud se nebe zaškaredí, pozveme
vás dovnitř a nabídneme kromě ukázky cvičebních hodin s dětmi také
florbalové a badmintonové utkání, možnost zahrát si stolní tenis nebo se
jen tak projít ve známých prostorách a trochu si zavzpomínat nebo porovnat. Program vzpomínkového dne bude postupně doplňován a zveřejněn
ve vývěsních skříňkách na budově sokolovny. Akce začne krátce před
šestnáctou hodinou.
Rezervujte si už teď ve svém kalendáři termín 9. června a přijďte
odpoledne do areálu T. J. Sokol Plzeň-Doubravka, Hřbitovní 24.
O překvapení nebude nouze…

Den Země s vílou Amálkou

Již potřetí pořádala 50. mateřská
škola, ve spolupráci s Městským
obvodem Plzeň 4 a rodiči, oslavy
Dne Země. Stopovačka se uskutečnila v pondělí 20. 4. 2015
odpoledne. Letos se putovalo
za vílou Amálkou. Trasa začínala
pod divadlem Alfa, pokračovala
okolo řeky Úslavy a končila
v Lobezském parku u jezírek.
Akce se zúčastnilo 77 dětí
a všechny si zaslouží pochvalu.
Na trase plnily 4 velké úkoly a 3
meziúkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Po splnění
úkolů na děti v cíli čekala opravdová víla, která rozdávala ceny. Doubravecký obvod pro děti zajistil
omalovánky a prostírání s motivem Amálky, které si děti spokojeně
odnášely domů. Stopovačku provázelo nejen pěkné počasí, ale také
dobrá nálada.
Děkujeme všem za pomoc
Monika Mrázová, 50. MŠ

Pozdrav posílaný na vojnu – řádně ofrankovaná pohlednice s aktuální tematikou: nová
sokolovna (1935).
Foto: Jara Wittmann, Plzeň, Františkánská 16

Prodloužená doba
mateřských škol
Požadavek rodičů, na možnost prodloužení doby, kdy děti můžou být
v mateřské škole, není nic nového. Dnes jsou na jedné straně rodiče, kteří
své dítě pravidelně vyzvedávají „po obědě“, na straně druhé rodiče, kteří
si „z vlastní kapsy“, platí různé kroužky, jen proto, že nejsou schopni dítě
včas vyzvednout. Když se potká „špatně“ rozvržená pracovní doba
a absence prarodičů, jsou rodiče často ve velmi svízelné situaci.
V ideálním světě, by všechny maminky nebo tatínkové mohli, kdyby se
rozhodli, zůstat se svými ratolestmi doma a nemuseli svým příjmem
zachraňovat rodinný rozpočet, ale bohužel takových maminek ani tatínků
asi moc není – situace matek-samoživitelek, je pak samostatná kapitola.
Nebudu zastírat, že k prodloužení jsou i negativní připomínky, od názoru,
že požadavek na prodloužení provozní doby je zbytečný, protože jej
rodiče nebudou využívat, přes různé administrativní a byrokratické překážky až po ekonomické důvody. Stranou nechávám, extremistické názory, že dítě má být s matkou amateřská škola je příčinou všeho zla v lidském
životě, protože odmalička dotyčný trpěl nedostatkem mateřské lásky…
(i to jsem zaznamenal). Přes anketu v rámci města, o jejichž vypovídající
hodnotě, lze možná s úspěchem pochybovat (ukázala údajně na nezájem
rodičů) jsme se rozhodli, že nejednodušší je věc vyzkoušet a pak udělat
závěry. V měsíci červnu, tedy proběhne zkušební provoz jedné třídy na
54. MŠ. Na závěr jen upřesňuji „poplašnou zprávu“, se kterou argumentují
odpůrci této myšlenky – provozní doba od 6 do 18 hodin neznamená,
že tam dítě musí být od „šesti do šesti“, dítě může přijít až v deset hodin
nebo naopak odejít už po obědě. Jestli se potvrdí předpoklad zájmu
rodičů o tuto službu, budeme v příštím roce postupně na našich mateřských školách
tuto službu
zavádět
–
v opačném případě, se všem
odpůrcům
tohoto projektu omluvím.
starosta
Bc. Michal
Chalupný,
(ČSSD)
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Goalballové soustředění žáků se zrakovým postižením
a turnaj „O pohár Doubravky“

O víkendu 16.–19. 4. 2015 pořádala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené
a vady řeči Plzeň, Lazaretní 25
goalballové soustředění pro žáky
se zrakovým postižením z celé
České republiky. Sjelo se celkem
34 dětí různého věku, výkonnosti
a stupně zrakového postižení. Byly
rozděleny do tří skupin tak, aby
výcvik v maximální míře rozvíjel
již získané goalballové dovednosti. Doplňkově si děti ještě zahrály

showdown (obdoba stolního tenisu) a projely se na tandemových
kolech. Po dvou tréninkových
půldnech poměřily svoje síly v turnaji, ve kterém ve dvou věkových
kategoriích hájily barvy svých škol.
V kategorii starších žáků vyhrálo
již XIII. ročník turnaje „O pohár
Doubravky“ družstvo Opavy před
Plzní, Libercem a Brnem. Mladší
žáci z Plzně turnaj vyhráli před
smíšeným družstvem škol Opavy

a Liberce, Brnem a Prahou. Soutěž
o nejlepšího střelce vyhrála dívka
– Eva Lesová z Opavy, která byla
zároveň vyhlášena jako nejlepší
hráčka pro svoji bojovnost, hráčskou vyspělost a kolektivního
ducha. Turnaj se konal, tak jako
každoročně, pod záštitou starosty
ÚMO Plzeň 4 a předal ho místostarosta Doubravky pan David
Zrostlík. Každého účastníka potěšily dárky s logy Plzeň 2015 věno-

vané panem radním Michalem
Dvořákem z Magistrátu města
Plzně. Průběh soustředění natáčela televize Plzeňská 1 a záznam
z turnaje byl také na ZAKu. Sportovní stránka víkendové akce byla
bezezbytku naplněna. Ještě cennější však byly krásné prožitky ve
společnosti kamarádů – goalballistů.
Iva Šmrhová,
ředitelka školy

Vážení čtenáři,
ve dnech 14.–19. června 2015 proběhne v Plzni Letní olympiáda dětí
a mládeže ČR 2015 (LODM 2015) pod záštitou Českého olympijského
výboru a v rámci Evropského hlavního města kultury. Sportovat se bude
v 18 vybraných disciplínách a jednou z nich je i jachting, který pro reprezentanty 14 krajů bude soustředěn na Velkém Boleveckém rybníku. Soutěž
je uvedena v celostátní termínové listině a významem je na úrovni mistrovství ČR.
Hlavními osobnostmi jachtingu pro LODM 2015 jsou:
David Křížek – ambasador za jachting

Miroslav Horák – ředitel soutěže

Jan Škoda – trenér mládeže

František Viták,
předseda Sdružení Plzeňského a Karlovarského kraje
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Představujeme vám
57. MŠ Plzeň Dalmatinka

Naše mateřská škola připravuje pro
děti nejen mnoho kulturních akcí,
ale i akcí zážitkových a naučných.
V měsíci dubnu jsme zamířili do
knihovny v Lobzích, kde pro nás
paní Zuzana Mišterová připravila
povídání „O Křemílkovi a Vochomůrkovi“.
Ve školce nás navštívilo divadlo Drá-

ček s pohádkou „Loupežníci a zvířátka,“ a zavítal k nám Ekocentrum
Tymián s environmentálním programem o jaru. S radostí jsme využili i možnosti navštívit tradiční pouť
u Jiřího, kde jsme měli možnost užít
si s dětmi pouťové atrakce.
Vydali jsme se také do D-klubu na
„Myší pohádku“ a ve školce nás

Vyhnání Moreny
Poslat pryč zimu, v podobě
její vládkyně Moreny, se
vydaly děti z 33. MŠ Plzeň-Újezd ve středu 18. 3. k řece
Berounce.
Navíc se letos při výrobě
Moreny zamyslely nad bezpečností pro vodní ptactvo
a pojaly Morenu ekologicky.
Postačilo na ni pár druhů
pečiva, uvařené těstoviny
a skořápky od vajec. Byla
pečivová, kouzelná, leč celkem těžká na to, aby ji děti
nesly k řece samy. Proto si
vyrobily ještě každý svoji malou Morenu z veky, rohlíků a taktéž těstovin.
Děti věděly, že vynášejí pryč zimu, potažmo bídu, neštěstí, smutek i smrt,
tak jak se to dělávalo již v dávné historii. Sluníčko svítilo v celé kráse a všichni
měli dobrou náladu. Cestou děti odříkávaly zaklínadla k odchodu zimy
a v cíli u Berounky vše zakončily vhozením rohlíků do vody a posláním
Moreny po řece pryč. Ještě chvíli se kochaly pohledem na odplouvající
zimu, společně přednesly složenou báseň o Moreně a poté se s jarní náladou
pomalu vrátily do školky. Všichni v MŠ se tedy společně těší, že mohou
začít plánovat, tvořit a celkově se bavit v duchu bohyně jara – Vesny.

navštívilo hudební divadlo Hnedle-vedle s „Muzikhrátky se zvířátky“, se kterými si děti krásně
zatančily a zazpívaly a na závěr jsme
s dětmi oslavili Den Země a vydali
se na exkurzi k hasičům na Košutku i
k záchranářům na Bory. Do konce
roku máme ještě pro děti naplánován pestrý program: škola v přírodě,

oslava Dne dětí, výlet do ZOO a do
Zámeckého statku v Újezdu nad
Mží, nocování s Andersenem ve
školce, slavnostní rozloučení
s budoucími prvňáčky a zahradní
slavnost. Myslím si, že děti se mají
opravdu na co těšit.
Bc. Karla Bulínová - zástupkyně
ředitelky 57. MŠ Plzeň

Prázdninový provoz
mateřských škol na Doubravce
Prázdninový provoz mateřských škol na Doubravce bude zajištěn v měsíci červenci v 57. mateřské škole, Nad Dalmatinkou 1 a v měsíci srpnu
na 6. mateřské škole, Republikánská 25 v Plzni.
O průběhu prázdninového provozu budou rodiče informováni, a to
prostřednictvím mateřských školek, které jejich děti navštěvují.

Proběhne modernizace
50. mateřské školy
Budova mateřské školy byla již delší dobu nevyhovující, objekt byl postaven v šedesátých letech 20. století, čemuž odpovídá technický stav
budovy a vnitřních instalací. S ohledem na stáří a především na základě
revize objektu jsme se rozhodli stavbu rekonstruovat. Proběhne tedy
zateplení budovy, zateplení střechy, výměna sklobetonových výplní
za plastová okna, rekonstrukce topení a elektroinstalace. Budova se
nacházela v energetické náročnosti třídy„E“ – nehospodárné nakládání
s dodanou tepelnou energií a po rekonstrukci by se měla dostat na
energetickou třídu „B“, tedy velmi úsporná.
Předpokládaná cena rekonstrukce je 8,5 mil. Kč.

Erika Mádrová, 33. MŠ Plzeň-Újezd
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Před gymnáziem vyrostl barevný strom

Možná jste si všimli, že ze dne na
den vyrostl před budovou Gymnázia Luďka Pika strom s mnoha barevnými větvemi. Strom se odlišuje od
ostatních nejenom tvarem a barevností, ale zejména tím, že v sobě
skrývá přání a touhy studentů dvou
partnerských gymnázií – plzeňského Gymnázia Luďka Pika a Gymná-

zia Josepha von Fraunhofera v Chamu. Stejný Strom přání – Wunschbaum stojí také před budovou
gymnázia v německém Chamu. Jedná se o interaktivní umělecký projekt, který je jednou z mnoha
společných partnerských akcí obou
gymnázií, tento byl ještě podpořen
Centrem Bavaria Bohemia v Schön-

see v rámci projektu Regio 2015.
Kouzelný strom byl slavnostně
odhalen 28. 4. 2015 za účasti učitelů
a studentů obou gymnázií, přítomni
byli také hosté z ÚMO Doubravka,
Krajského úřadu Plzeňského kraje,
centra Bavaria Bohemia a další.
Smyslem celé akce nebylo jen podpoření česko-německých vztahů
a prohloubení přátelství, ale také to,
že jsme si uvědomili, co je pro nás
v životě důležité, čeho bychom
chtěli dosáhnout a o co bychom se
chtěli v životě snažit. Když jsme
dostali možnost napsat si svá přání,
mnozí z nás najednou nevěděli, co
si mají skutečně přát. Mám chtít
něco na sebe, nové auto, luxusní
vilu? Ale co když se to opravdu splní
a já vyplýtvám přání na zbytečnosti
a bude mi pak líto, že jsem si nepřála
něco prospěšnějšího – konec chudoby ve světě nebo oblíbený světový mír nebo třeba spokojenou
maminku… Nakonec se na lístečcích sešlo mnoho rozličných přání,
ale ta se prozrazovat nesmějí,…
Strom vyrostl před školním vcho-

dem, a tak nám bude každý den připomínat naše sny a přání a my se
budeme těšit na jejich splnění, i přesto, že úplně nevěříme na pohádky
a víme, že o většinu splněných snů
se musíme zasloužit my sami.
Eliška Šedivcová
a Michaela Vastlová,
studentky Gymnázia Luďka Pika

ŠKOLA Luď ka PIKA v Plzni-Doubravce na Masarykově třídě
Budova občanských škol Luďka Pika
(starostoval v Plzni v létech 1919 až
1939) byla projekčně svěřena osvědčenému a nejplodnějšímu architektu té doby Ing. arch Hanuši Zápalovi,
pro kterého znamená vyvrcholení
jeho architektonické tvorby. Hanuš
Zápal od r. 1910 pracoval v Plzni
a realizoval zde řadu tehdy nejvýznamnějších budov – již takto mladý
projektant navrhl v r. 1911 celý komplex školského souboru na dnešním
Masarykově náměstí. Mimo reprezentační budovy Měšťanského
pivovaru (1917), divadelního skladiště v Divadelní ul. (1923), plzeňského krematoria a kolumbária
(1924–26) či monumentálního Mrakodrapu (1924) dokázal i vyprojektovat a realizovat čistě průmyslové
objekty – budovu filtrace plzeňské
vodárny pod Homolkou (1922–26).
Vrcholem Zápalovy tvorby je ale
dnešní Gymnázium L. Pika – první
funkcionalistická veřejná stavba
v Plzni – označovaná už tehdy jako
nejmodernější škola. Realizovaná
byla v létech 1930–32 firmou
Ing. Jenč, Hladeček a Kroft – stavitelé
v Plzni, jako dvě samostatné měšťanské školy – chlapecká a dívčí.

Vchody jsou z Opavské a Moravské
ulice, budova je 3–4podlažní, orientovaná širokými pásovými okny
k Masarykově třídě, od jejíhož
dopravního ruchu je oddělena parkovou plochou. K dnes používanému vstupu do křídla z Opavské ulice
přiléhá v zadní části navazující tělocvična s objektem šaten. Původně
byl vzadní části za nádvořím pavilon,
na který navazovala školní zahrada.
Celý objekt včetně školních pozemků je památkově chráněn rozhodnutím Ministerstva kultury ČR z 12. 6.
2003 a proto veškeré zásahy musejí
být při stavebních rekonstrukcích
konzultovány s památkáři. Po
80 letech se vyměňují dřevěná okna,
je hotová již fasáda do zahrady,
obnovená včetně původní barevnosti rámů. Rehabilitace se dočkala
i zahrada, kde zmizel minigolf,

finančně náročná je plánovaná
dostavba v zadní části areálu, vyprojektovaná architektonickým ateliérem Ing. arch. Radka Dragouna.
Jediným rušivým elementem proti
zásadám památkové péče se tak jeví
svislá plastová pásová okna obou
schodišťových tubusů v uliční i dvorní fasádě. Citlivým přístupem projektanta, investora i památkářů se
postupně vrací této funkcionalistické doubravecké perle její původní
lesk i v drobných interiérových detailech, což je určitě poctou jejímu tvůrci. Společně s další významnou
funkcionalistickou památkou v přímém sousedství – vilou stavitele Karla Tomáška na Masarykově třídě –

realizovanou téměř současně
(1931–33), má Doubravka ojedinělý
celek funkcionalistické architektury
z počátku třicátých let minulého století. To jí může celá Plzeň závidět,
neboť s postupem tohoto desetiletí
do vypuknutí druhé světové války
se funkcionalismus v Plzni realizoval
pouze v solitérních objektech – jak
vily v příměstských čtvrtích, tak
veřejné budovy v blízkosti sadového
okruhu historického jádra, tzn. v těsném sousedství Městské památkové
rezervace.
Ing. Zdeněk Lukeš,
bývalý vedoucí památkové péče
Západočeského kraje
(Plzeň + Karlovy Vary)
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Prioritou by neměla být cena,
ale kvalitní práce
V tomto a několika
příštích vydáních
Doubraveckých listů jsme se rozhodli
našim čtenářům
přiblížit práci jednotlivých komisí
Rady městského
obvodu Plzeň 4.
O práci Komise pro
zadávání veřejných zakázek jsme si povídali s jejím předsedou Václavem Michálkem (ANO 2011).
Co je náplní práce komise, jíž předsedáte?
Jak již vyplývá z jejího názvu, komise se zabývá
veřejnými zakázkami. V podstatě se jedná
o přípravu a poté vyhodnocení veřejných zakázek. Je však nutno podotknout, že komise je
vlastně pouze poradním orgánem Rady městského obvodu Plzeň 4. To znamená, že závěry
komise jsou pouze doporučením pro Radu a ta
má rozhodující slovo.
Jak často se vaše komise schází a kolik má členů?
Většina komisí se schází pravidelně jedenkrát
měsíčně. Naše komise je však závislá na tom,
kdy je nutno vypsat výběrové řízení na tu kterou zakázku. Takže se scházíme operativně
podle potřeby. Ale v průměru to vychází asi
tak na jedno setkání za měsíc. Komise pro

zadávání veřejných zakázek má devět členů.
Své zástupce tam mají všechny strany a hnutí
zvolené do doubraveckého zastupitelstva.
Nové zastupitelstvo a tedy i vaše komise pracuje již více než půl roku. Co bylo náplní práce
komise v tomto období?
Jako jednu z prvních zakázek jsme řešili
výběrové řízení na výrobu, tisk a distribuci
Doubraveckých listů. Mezi nejčastější patří
práce pro stavební odbor. Jednalo se zejména
o poptávková řízení na projektové přípravy
různých drobných stavebních úprav. Mezi
poslední řešené věci patří zadání Odboru
životního prostředí, a tím byla zakázka na
péči o vzrostlé stromy v doubraveckém obvodu.
Existují nějaké zajímavosti, o které se můžete
podělit se čtenáři Doubraveckých listů?
Zajímavosti? Spíše dvě věci k zamyšlení. Jedna
je konkrétní, druhá spíše v obecné rovině.
Představte si zakázku na projektovou přípravu
na drobnou stavbu. Přijde asi deset nabídek
a většina se pohybuje od 50 do 90 tisíc korun,
ale dvě jsou za téměř čtvrt milionu. A v tu chvíli
to člověka nutí přemýšlet o tom, co vlastně
vede firmy k tomu dát tak vysokou nabídku.
S tak vysokou cenou práce se přece na trhu
nemohou uplatnit. Anebo to pouze zkoušejí,
kdyby se do řízení přihlásili jako jediní, tak by
to realizovali s 500 % ziskem? No, nevím.

A věc v obecné rovině?
V dnešní době o všem rozhoduje cena. Zakázku získává ten, kdo nabídne nejnižší cenu.
Nutně to ovšem neznamená, že vyberete nejlepšího dodavatele a tudíž práce bude odvedena v nejlepší kvalitě. Příkladem budiž třeba
výběr na poskytovatele právních služeb.
Podotýkám, že toto neřešila naše komise, ale
jedná se pouze o názorný příklad. Do výběrového řízení se přihlásí začínající právnická kancelář téměř bez zkušeností, ale s nízkou cenou.
Renomovaná kancelář s dlouholetými zkušenostmi v oboru dá vyšší cenu. Vy jste nuceni
práci zadat tomu, kdo dal nejnižší cenu. Tudíž
vás bude zastupovat právník bez zkušeností,
a jestliže kauzu prohraje, můžete ve výsledku
zaplatit více než v případě najmutí dražšího
právníka. Je mi naprosto jasné, proč o všem
rozhoduje cena. Velký podíl na tom má jakási
morální „zkaženost“ naší společnosti. Jestliže
by totiž někdo zadal zakázku, která nebude
nejlevnější, hned ho všichni začnou podezírat,
že dostal „namazáno“. Myslím si, že když naši
pradědové před 150 lety chtěli okovat obecní
koně, tak zaprvé to zadali místním kovářům
a nepoptávali kováře z jiné obce. Jestliže
věděli, že Lojza to udělá levně, ale je to lempl
a kůň bude kulhat, tak to raději zadali Pepíkovi,
který byl dražší, ale odvedl perfektní práci.
Myslím, že bychom někdy měli více naslouchat
moudrosti našich předků.

P R O G R A M:
Úterý 23. 6.

SEDM

Středa 24. 6.

SVĚTOVÁ VÁLKA Z
Čtvrtek 25. 6.

LOUKA U SV. JIŘÍ V PLZNI

23.–27. 6. 2015 vždy od 21 hod.

VELKÝ GATSBY
Pátek 26. 6.

PODFUKÁŘI
Sobota 27. 6.

VSTUP ZDARMA

KLUB RVÁČŮ
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Plánovaná nová
budova úřadu
Rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu, bylo zadáno zhotovení
studie. Tato studie se zabývá budoucím využitím, dnes opuštěné budovy
bývalé základní školy na Habrmannově náměstí a to pro nové umístění
Úřadu MO Plzeň 4. Výsledek práce architektonické kanceláře Hysek s. r. o.,
si vám zde dovolujeme v pár obrázcích představit. Podrobnosti připravujeme do některého z příštích čísel Doubraveckých listů.
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