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Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Městský obvod Plzeň 4 zprostředkoval dětem
z doubraveckých mateřských škol návštěvu plzeňské
zoologické a botanické zahrady

Třetí pondělí a pátek měsíce června
navštívily děti z doubraveckých
mateřských škol Zoologickou
a botanickou zahradu města Plzně.
Návštěvu jim zprostředkoval Měst-

ský obvod Plzeň 4 a jednalo se již
o druhou pravidelnou návštěvu
dětí v ZOO. Doufáme, že se dětem
návštěva líbila a že se budou těšit
na tu další.

Úvodník místostarosty
Vážení
spoluobčané,
Tak nám zase ty
prázdniny a doba letních dovolených utekly „jako voda“, i když
tento příměr pro to
letošní moc neplatil
s ohledem na skutečnost, že jsme té vody v podobě dešťových srážek opravdu mnoho neviděli… Ochlazení
nebylo možné tentokrát ani na horách, dokonce ve středomoří u moře bylo často chladněji
než u nás, tak snad se někteří z nás u moře alespoň „příjemně ochladili“.
Ti z nás, kteří byli nuceni strávit většinu, nebo
dokonce celé prázdniny ve městě a zejména
na Doubravce určitě nemálo potrápily dopravní uzavírky nejen pro automobily, ale i pro
chodce. Tato dopravní omezení v hojné míře
na celé Doubravce vypukla právě o prázdninách. Nejvíce nás zasáhla stavba Modernizace

trati Rokycany – Plzeň a to zejména nutnými
demolicemi a výstavbou nových železničních
mostů v Těšínské, Mohylové a Potoční ulici.
V kombinaci s dalšími nutnými a rozestavěnými
stavbami zejména v oblasti budování nových
inženýrských sítí a povrchů docházelo místy
k velmi složitým situacím, jak celou situaci
ohledně koordinace dopravních uzavírek
zvládnout. My jsme se na obvodní radnici snažili zejména o to, aby dopady na občany našeho obvodu byly pokud možno co nejmenší.
Netvrdím, že se nám to podařilo k naší úplné
spokojenosti, ale s ohledem na skutečnost, že
téměř každou stavbu má na starosti jiný investor resp. zhotovitel – mám pocit, že jsme v rámci našich možností udělali maximum. Důležité
je, že jsme se i poučili z chyb, které nastaly zejména z hlediska nedostatečné a pozdní informovanosti našeho obvodu ze strany investorů
a realizátorů jednotlivých staveb. Výsledkem
je, že napříště by měla informovanost probíhat
lépe a bude i čas se lépe na situaci připravit,
případně zajistit včasné a dostatečné informo-

vání veřejnosti o připravovaných uzavírkách
a souvisejících změnách. V této oblasti si myslím, to skřípalo nejvíce.
Na druhou stranu si uvědomuji, že se jedná
o několikamiliardovou stavbu, která nemá
v historii našeho obvodu srovnání a velmi se
těším na to, až budou vlaky projíždět Doubravkou po modernizované a odhlučněné trati,
na novou zastávku, která je dnes ohyzdným
místem vč. přilehlého podchodu. Těším se i na
nový tunel pod Chlumem a jsem zvědavý na
to, až „přivítáme“ na Doubravce cca za půl roku
razicí štít, který se k nám od Kyšic provrtává
a je zhruba na polovině cesty.
Jinak věřím, že jste strávili prázdniny a dovolené podle vašich představ, že jste si odpočinuli
a přeji vám, abyste prožívali příští dny s chutí
něco nového udělat či poznat. Vašim dětem
přeji šťastný vstup do nového školního roku
a našim předškolákům přeji, aby se jim ve školkách mezi novými kamarády líbilo.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4
(ODS)
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Představujeme vám činnost
Komise rozvoje Rady městského
obvodu
Nejprve si dovolím zařadit
představovanou komisi do
organizační struktury Úřadu městského obvodu. Současných devět členů
Komise rozvoje jsou poradním orgánem Rady městského obvodu. Členové
jsou nominováni jednotlivými politickými stranami pokud možno z řad
odborníků v oboru. Úkolem Komise rozvoje je podat
Radě městského obvodu odborný názor na aktuálně
řešené problémy.
Hlavním úkolem je tedy odborně posoudit předložené materiály a potvrdit vhodnost navrhovaných
řešení. Dalším úkolem, který jako předseda této komise považuji za důležitý, je možnost jednotlivých členů
přinášet nové podněty a upozorňovat na možná
problémová místa ve veřejném prostoru, která by
bylo vhodné řešit. Takto jsme například upozornili na
nutnost úprav některých míst pro přecházení chodců,
na chybějící propojení chodníků, nebo na nevhodně
umístěné odpadové nádoby na komunální i separovaný odpad a podobně. Dovolím se pozastavit
u odpadových nádob, neboť právě ty byly předmětem jednání na posledních zasedáních komise. Tyto
nádoby mnohdy brání v rozhledu v křižovatkách, stojí
na trávnících, při vhazování odpadu musí člověk
vstoupit do vozovky a podobně. Po přechodu města

Plzně k vlastní společnosti řešící svoz odpadu chceme
iniciovat vhodné úpravy těchto míst, tak aby byla
vhodně umístěna a upravena ke spokojenosti obyvatel obvodu a umožňovala pracovníkům svozové
firmy snadnou manipulaci s kontejnery.
Z pohledu mého povolání bych také rád prostřednictvím Komise rozvoje zvýšil architektonickou kvalitu obvodních investic. V minulosti se u některých
investic nepodařilo udržet kromě funkční i jejich
estetickou kvalitu, což vnímám jako promarněnou
příležitost. Ve vyspělé nejen západní Evropě jsou
municipality (stát, kraj, město nebo obvod) vždy
nositeli nejen funkčních, ale také estetických hodnot
svých investic. Z veřejných peněz platíme opravy
veřejných prostor – ulic, parků, náměstí – nebo stavíme veřejně přístupné budovy – například radnice
a školky. Tyto prostory a budovy pak vytvářejí prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém vyrůstají naše
děti. Proto musí nejen správně a ekonomicky fungovat, ale musí tvořit po všech stránkách kvalitní
celek. Tedy i esteticky.
Byť je náš hlas pro Radu pouze poradním a možnosti
investic obvodu jsou mnohdy omezené, tak se na
zasedáních komise často odehrávají bouřlivé diskuze
plné zajímavé argumentace. Do těchto diskuzí
můžete přispět i vy svými konstruktivními připomínkami a náměty.
Ing. arch. Jan Toman,
předseda Komise rozvoje
Rady městského obvodu Plzeň 4, (TOP 09)

Přebytek
hospodaření
za rok 2014
V minulém roce Městský obvod
Plzeň 4 hospodařil s příjmy v celkové
částce 103 687 000 Kč a s výdaji v celkovém součtu 94 261 000 Kč. Kladný
rozdíl příjmů a výdajů rozpočtu
Městského obvodu mimo jiné spočívá v požadované úspoře výdajů
vyčleněných na provoz úřadu
a v oblasti životního prostředí, kde
výdaje byly ušetřeny z důvodu nižších cen za úklid a údržbu zeleně,
které vzešly z realizovaných veřejných soutěží, a také bylo vydáno
méně finančních prostředků na zimní údržbu z důvodu mírné zimy
v roce 2014. Zároveň oproti předpokladu došlo k většímu naplnění
příjmové části rozpočtu – vyšší vlastní příjmy, vyšší příjmy ze sdílených
daní a z hazardu. Po ukončení kalendářního roku dochází ještě k finančnímu vypořádání mezi rozpočtem
městského obvodu a rozpočtem
města, kdy může dojít v rámci vyúčtování potřeb a zdrojů k navýšení,
nebo snížení dosaženého přebytku.
Celkový přebytek hospodaření
Městského obvodu Plzeň 4 po provedení operací v rámci finančního
vypořádání za rok 2014 činil
10 439 971,17 Kč.
Ing. Štěpánka Majerová,
vedoucí odboru finančního
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4 otázky na stavbu
Modernizace trati
Rokycany – Plzeň

Most přes ulici Mohylovou

Stavba Modernizace trati Rokycany – Plzeň začala citelně zasahovat
do běžného života občanů našeho obvodu a spoustu jich zajímá, jak
vlastně bude stavba po dokončení vypadat. Proto jsme položili pár otázek
Ing. Tomáši Wanglerovi z firmy Metrostav.
1. Jak probíhá stavba?
Stavební práce na trati a podél ní probíhají podle schváleného harmonogramu stavby. Dílčí problém se vyskytl při ražbě tunelu, kde byly
zastiženy zhoršené geotechnické, geologické a hydrogeologické podmínky, které se projevují kromě jiného nadměrným množstvím přitékající
vody. V určitých fázích ražby nebylo možné kontrolovat a měnit řezné
nástroje razicího stroje a důsledkem bylo zpomalení ražby oproti plánovaným výkonům.

2. Jaké jsou teď nejbližší plánované uzavírky komunikací a jak je to
s těmi stávajícími?
– Úplné uzavírky mostů v Mohylové aPotoční ulici skončily v srpnu osazením nových nosných konstrukcí. Mohylová zůstane do začátku listopadu
v současném režimu, ve kterém je umožněn průchod chodců a průjezd
MHD i IZS, zatímco pro individuální automobilovou dopravu je podjezd
uzavřen. Přes zimu bude doprava pod všemi mosty plně obnovena.
V roce 2016 budou probíhat práce v koleji č. 2. V březnu až srpnu 2016 je
proto u obou mostů nutno očekávat obdobná omezení jako v letošním
roce.

Most přes ulici Mohylovou
3. Jak bude vypadat zastávka Doubravka?
– V zastávce budou vybudována nová nástupiště s vyšší nástupištní hranou
a zpevněným povrchem, vybavená novými přístřešky, osvětlením a informačními tabulemi. Za nástupišti budou osazeny protihlukové stěny. Úprava
podchodu zahrne obnovu všech jeho vnitřních povrchů izábradlí. Ještě letos
bude schodiště na nástupišti směr Rokycany opatřeno novým ocelovým přístřeškem. Všechny ostatní práce v podchodu budou provedeny v roce 2016.
Most přes ulici Mohylovou
4. Jaký je předpokládaný termín dokončení celé akce?
– Předpokládaný konec stavby je plánován na konec června 2017, vzhledem k problémům s ražbou tunelu se však předpokládá posun ukončení
stavby nejméně o půl roku.
Plzeň-Doubravka
Protihlukové stěny Plzeň-Doubravka

Protihlukové stěny Plzeň-Doubravka
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25 let partnerství měst Plzně a Takasaki
Je již tradicí, že z partnerského města Takasaki přijíždí do Plzně několik
mistrů tradičních japonských disciplin, aby se o své umění podělili
s občany města Plzeň. V rámci oslav
pětadvaceti let partnerství měst
Plzně a Takasaki zavítají do západočeské metropole mistři čajového
obřadu, kaligrafie, ikebany a umění
bonsai, aby zde ve dnech 1.–8. 10.
vedli několik veřejných tvůrčích
dílen. Hlavní lektoři jsou mistry ve
svých oborech a mnozí z nich jsou
držiteli významných japonských
kulturních ocenění. K účasti
v těchto dílnách stačí pouze zájem
o nové znalosti a dovednosti ze světa japonské kultury.
Týden dílen a přednášek s mistry
tradičních japonských umění pořádá město Plzeň ve spolupráci s městem Takasaki a proběhne v rámci
Japan Festu 2015 v Plzni. Účast na
dílnách a přednáškách je zdarma.
Kapacita jednotlivých dílen je ome-

zena, proto je nutné se registrovat.
Podrobné informace naleznete na
webových stránkách města Plzně
a na sociální síti Facebook (stránka
Bezejmenná čajovna).

Dílna kaligrafie
Lektoři: Osamu Kobayashi
14.00–16.30
Dílna kaligrafie
Lektoři: Osamu Kobayashi

PROGRAM

neděle 4. 10. / Západočeské muzeum v Plzni – Přednáškový sál
10.00–12.00
Dílna čajového obřadu
Lektoři: Yoji Suzuki, Michiyo
Fukushima
14.00–16.30
Dílna čajového obřadu
Lektoři: Yoji Suzuki, Michiyo Fukushima

čtvrtek 1. 10. / Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje
12.00–18.00
Čajový obřad – přednáška
Lektoři: Yoji Suzuki, Michiyo
Fukushima
pátek 2. 10. / Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje
12.00–18.00
Dílna tvarování bonsají
Lektoři: Masaaki Shimada, Kyoko Shimada
sobota 3. 10. / Západočeské muzeum v Plzni – Přednáškový sál
10.00–12.00

středa 7. 10. / Západočeské muzeum v Plzni – Přednáškový sál
16.00–18.30
Dílna ikebany – aranžování květin
Lektoři: Yoshiko Suzuki, Atsuko
Yoshida, členky pražské školy
Sógetsu

Doprovodný program
středa 30. 9. / 19.00 / Ambity františkánského kláštera a kaple
sv. Barbory
Topos Kolektiv
Výjimečná fůze japonské tradiční
a evropské soudobé hudby v podání šesti studentů tří fakult AMU.
čtvrtek 8. 10. / 18.00 / Západočeské muzeum v Plzni – Přednáškový
sál
Mitsuko – Matka moderní doby?
Dva světadíly, dvě kultury, jeden
příběh. Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro, Ph.D.
Přednáška a autogramiáda nové
knihy s příběhem japonské princezny, později hraběnky Mitsuko
Coudenhove-Kalergi, rozené Aoyama, která žila na panství v Poběžovicích v západních Čechách.
Vstup na akce doprovodného programu je zdarma.

Sedmdesáté výročí od konce druhé světové války
Tento rok se slaví sedmdesáté
výročí od konce druhé světové války. Sama si říkám, kolik lidí asi ví,
jak prožívali lidé dobu válečnou.
Narodila jsem se v roce 1963
a pochopitelně znám válku naštěstí jen z vyprávění. Moc ráda jsem
jako holka poslouchala svoji babičku o době, kdy bývala ještě mladá.
Od ní vím, že naše Lesní ulice byla
opravdu poslední ulice pod lesem
a místo nynějších domů tam byly
louky a pole, kam babička vodívala
husy na pastvu. Když navštěvovala
školu pro modistky, tak chodívala
pěšky až na nynější Americkou třídu. Mojí mamince bylo deset let,
když skončila válka. Americká
armáda přijela v den maminčiných
narozenin a tuto fotografii máme
na památku. Díky ruským válečným filmům, které jsme se školou
zhlédli, jsem nabyla dojmu, že
uprostřed Doubravky vedla válečná fronta, kde se pořád střílelo
a neustále padaly bomby. To
pochopitelně pravda nebyla.
Plzeň byla mezi léty 1942–1945
bombardována jedenáctkrát. Moje
maminka vzpomínala, jak si do
„krytu“ do našeho sklepa brala
panenky a moc nechápala, co se

děje. Zajímavé je také to, že během
války chodívali občané na taneční
zábavy u rozhledny Chlum. Zde
tehdejší majitel pan Krbec zaměstnával několik číšníků. Kousek od
restaurace byla zbudovaná sáňkařská dráha, kde celé rodiny sáňkovaly. Dokonce pod Chlumem stály
dva skokanské můstky. Všichni
věděli, že je válka, ale potřebovali
odreagování. Babička měla ve sklepě schovaný hrnec sádla a z něj
opatrně ubírala. Jednou v noci ten
hrnec někdo ukradl a oni neměli
nic. Přídělový systém si taky
neumíme představit, ale tenkrát to
lidé museli vydržet. Jeden z nejhorších náletů byl 17. 4. 1945 mezi
třetí a čtvrtou hodinou ráno. Bylo
to anglo-americké bombardování.
Nálet byl na plzeňské seřazovací
nádraží, kde stály vlaky s naloženou vojenskou technikou a zásobami pro německou armádu.
Přitom byla zničena městská jatka,
dělnická čtvrť zvaná Cikánka, část
Doubravky, i část Letné. Nedokážu
si představit bombardování a už
vůbec to ráno, kdy z rozbořených
domů a krytů vyhrabávali živé
a i mrtvé. Všichni se znali a také
všichni pomáhali. Prý ty mrtvé

vytahovali před domy a tam je
nechali, aby se sečetly ztráty. V naší
škole na Masarykově ulici je
pamětní deska. Je zde jméno zemřelé paní učitelky a pak jména dětí,
které nálet nepřežily. Není to ale
jedna třída (v noci byli všichni
doma) jsou zde žáci různých tříd,
kteří chodili do této školy a těsně
před koncem války zahynuli. Škola
zázrakem zásah nedostala, ale okolo ní to zasáhlo mnoho domů včetně kaple Sv. Jana Nepomuckého,
která stála na rohu ulice Na Kovárně. Pak uplynulo pár dní a byl

konec války a život šel dál. Moje
rodina žije stále v tomto domě, který můj praděda r. 1924 postavil,
a díky vzpomínkám mého dědy,
babičky a mojí maminky se snažím
historii přenést dál. Pokud by
pamětníci války sepsali svoje
paměti a třeba vznikla drobná knížka jejich zážitků, bylo by to velmi
přínosné pro budoucí generace.
Protože všichni žijeme tam, kde šly
dějiny a historie národa vždycky
začíná u vzpomínek těch, kteří přežili.
Martina Kratochvílová
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Městský obvod letos podpořil tyto organizace
Granty rok 2015

Mikrogranty rok 2015

NÁZEV ŽADATELE/PROJEKTU
SCHVÁLENÁ DOTACE
Jan Kvídera, ,,Promenádní koncerty dechového orchestru O. Hellera“
13 674,–
Ing. Roman Sladký, „Chlum třikrát jinak 2015“
8 516,–
Junior club, o. s., „Pořízení vysokých bot ke kostýmům pro velké mažoretky“
21 879,–
Junior club, o. s., ,,Nové kostýmy pro skupinu malých mažoretek“
20 512,–
Handball club Plzeň Újezd, ,,Dotace provozních nákladů a sportovních potřeb“
48 943,–
SLAVIA SK RAPID, z. s., ,,Startovné na závody“
24 926,–
Mgr. Jindřiška Kikinčuková, ,,Činnost Divadla Pluto v roce 2015 a jeho přispění
k projektu EHMP 2015“
100 568,–
Ing. arch. Pavel Šticha, ,,Cyklomaraton okolo Plzně 2015“
21 031,–
Junák – český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z. s., ,,Modernizace klubovny
Pod Chlumem“ – I. etapa
37 388,–
Junák – český skaut, středisko 5. květen Plzeň, z. s., „Provozní náklady areálu kluboven
Pod Chlumem“
11 909,–
Sdružení Plzeňského dětského sboru, „Doprava sboru Javořičky a Plzeňský dětský sbor“35 052,–
TJ Sokol Červený Hrádek, ,,Energie spojené s provozem budovy TJ Sokol Červený Hrádek“
60 248,–
TJ Sokol Červený Hrádek, „Oprava pláště SZ části budovy č. p. 66 na parcele č. 298
v k. ú. Červený Hrádek“
60 918,–
SK Plzeň – Bukovec, z. s., ,,Provoz – plyn“
56 790,–
SK Plzeň – Bukovec, z. s., „Vodovodní vrt“
64 377,–
STORM Ballet o. s., ,,Storm dance camp 2015“
25 964,–
Tělocvičná jednota Sokol Plzeň IV., „Zajištění činnosti mládežnických družstev
v MO Plzeň 4“
30 292,–
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, „Zpíváme vám pro radost II – cyklus koncertů
a vystoupení“
57 013,–
Svaz důchodců ČR, organizace č. 4, Doubravka, Kulturní akce pro seniory SDČR
54 863,–
Středisko pro ranou péči, o. p. s., Raná péče v městském obvodu Plzeň 4
11 250,–
Občanské sdružení ,,Tak pojď s náma“ Klubové centrum
26 333,–
POINT 14, Program pro rodiny s dětmi
12 833,–
TOTEM –regionální dobrovolnické centrum, Mentoringové preventivní programy
pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a společenského začlenění
12 500,–
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Zájmové vzdělávání dětí
ve věku od 1 do 18 let
37 778,–
Hospic sv. Lazara v Plzni, z. s., Činnost hospicu
50 667,–

NÁZEV ŽADATELE/PROJEKTU
SCHVÁLENÁ DOTACE
Junior club, o. s., Letní soustředění pro mažoretky/náklady na ubytování
7 000,–
Sbor dobrovolných hasičů v Plzni-Doubravce, Letní soustředění mladých hasičů
SDH Doubravka/náklady na ubytování
10 000,–
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, Wunschbaum – strom přání
/dřevěné kolíky, barvy, barevné papíry, gumová kladívka, výkop, beton, upevnění
8 000,–
Mgr. Marie Vechová, Výtvarná galerie – vznik a otevření nové galerie výtvarných děl,
Doubravka/propagace akce – plakáty, pozvánky
7 000,–
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň, Snažme se – neboli kurz trénování paměti pro osoby
se sluchovým postižením seniorského věku / materiálové náklady (cartridge, toner,
papír, tužky), energie, nájemné, tisk brožury a výroba propagačních materiálů
(hrnky, bloky, propisky, kalendáře)
7 000,–
Tyfloservis, o. p. s., S lupou to jde líp! / nákup nových optických pomůcek
3 500,–
SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň, EKO PUNK (3. ročník čištění Berounky, Úslavy)
/ půjčovné lodě-rafty a kanoe, doprava, čištění
9 000,–
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň, Pilotní projekt ,, Animáček“ pro sluchově postižené děti
/ kurzovné děti, faktura tlumočení
5 040,–
Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., Dnes v růžové
/ divadelní představení a pronájem Divadla PLUTO, Masarykova 75, Plzeň
10 000,–
Jana Dragounová, Taneční škola Dance Nation Plzeň / pronájem tanečních prostor
ve Sportpalace, Masarykova 75, Plzeň
10 000,–
Dana Raunerová, Sluníčko, popojdi maličko! – výstava maleb dětí z výtvarného kroužku Skřítek,
Divadlo Alfa / vytvoření, tisk a distribuce pozvánek a plakátů, výtvarný a instalační materiál,
instalace (barvy, štětce, lepenky, podkladové papíry, čtvrtky, popisky)
4 800,–
Dana Raunerová, Z knížek o zvířatech – komponovaný pořad (recitace, zpěv, step,
mluvené slovo, soutěž) – Divadlo Alfa/materiál (kostýmy, rekvizity),
tisk a distribuce pozvánek, plakátů, program – omalovánky
8 000,–
Sbor dobrovolných hasičů Újezd, Nákup savic a materiálu na výrobu překážek
/ 2 savice, materiál na překážky (dřevo, železo, šrouby, barva atd.)
9 000,–
Sbor dobrovolných hasičů Újezd, Vybavení soutěžních dětských družstev SDH Újezd
/ 2 džberovky, oblečení pro děti (2 ks kalhot a bund)
9 000,–
TJ Sokol Červený Hrádek, Krajský přebor v RAPID ŠACHU družstev / propagace
(tisk plakátů, letáků, grafika, distribuce)
9 426,–
KVAS o. s., Tištěný průvodce Skrytou Plzní / odměna pro externího pracovníka, který
povede rozhovory s pamětníky, odměna za služby externích pracovníků,
(tvorba textů a redakční práce, grafické zpracování obsahu do publikace,
dohledávání a zpracování archivních materiálů)
9 000,–

Zamyšlení starosty
To je ale léto…
Letní Doubravku,
mimo vše prostupujícího horka, zasáhl
také nebývalý stavební ruch. Když jsem
vás v minulých Doubraveckých listech
žádal o pochopení
a trpělivost, netušil jsem, jaký nakonec rozsah
všech těch oprav, rekonstrukcí a staveb bude.
Sebekriticky za úřad musím říct, že ne vše
funguje, jak má a že se zcela logicky projevuje
to, že s tím v takovém rozsahu, není zkušenost. Dovoluji si odhadnout, že tak, jak se
letos buduje, tak to Doubravka nezažila mini-

málně posledních třicet let, možná dokonce
ve své historii městského obvodu nikdy. Navíc
se zde potkávají investiční akce obvodní,
městské, krajské, státní i soukromé. A každou
povoluje a řídí jiný subjekt. Na druhou stranu
musím přiznat, že jsem rád, že se konečně po
dlouhých letech realizují potřebné opravy,
nebo stavby, a konečně není Doubravka
„investiční popelkou“ v rámci města. Za to
pro změnu patří dík všem, co se na zajištění
nejen financí, ale i na řádné realizaci podílejí.
U těch, co jsou s tím „na štíru“ (neplní termíny
či nesplňují požadavky), budeme v mezích
zákona korektní, ale nekompromisní. Takže
se ještě jednou omlouvám za nepříjemnosti
a doufám, že až na konci roku budeme rekapitulovat, bude i mezi vámi občany, převládat

spokojenost za dobře odvedenou práci. Také
bych vás rád pozval na již tradiční akci „Žumberova vařečka“, kde se s vámi rád potkám.
Začátek školního roku se prvňáčkům pokusíme zpříjemnit malým překvapením, které
jak doufáme, by se mohlo stát malou tradicí.
Těm, kteří jdou do školy poprvé, ale i ostatním
dětem, přeji úspěšný start do nového školního roku, a těm co se jim snad stýská po
prázdninách, můžu slíbit, že už za 10 měsíců
jsou tu nové velké prázdniny. Dobrou zprávu
máme i pro naše seniory, opět pro ně chystáme druhý ročník oslavy Dne seniorů a to
1. října.
starosta Bc. Michal Chalupný,
(ČSSD)
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
1 568 televizí, 699 monitorů
a 16 050,79 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré anepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše obec
obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, okolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 1 568 televizí,
699 monitorů a 16 050,79 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
731,13MWh elektřiny, 34310,40 litrů
ropy, 3 259,80 m3 vody a 29,84 tuny
primárních surovin. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 163,06

Změny v odpadovém hospodářství
S platností od 1. 9. 2015 dojde na území statutárního města Plzně v rámci
odpadového hospodářství ke změnám, v jejichž důsledku již nebude
nadále Úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťovat následující služby:
velkokapacitní svozy biologicky rozložitelných materiálů, svozy nebezpečného a separovaného odpadu, vývozy odpadkových košů a provoz
sběrného dvora na Jateční ulici.
Od uvedeného data bude tyto služby ve stávajícím rozsahu zajišťovat
společnost Čistá Plzeň, s. r. o. V případě dotazů lze využít telefonní linky
+420 800 441 111, případně e-mailové adresy: info@cistaplzen.cz. Další
informace naleznete na webových stránkách www.cistaplzen.cz.

DIVOKÁ ALJAŠKA
Výstava fotografií

JANA FLAŠKOVÁ • 27. 8.–18. 9. 2015
Galerie THAMBOS • Plzeň-Doubravka, Mohylová 91
Výstava bude slavnostně zahájena 26. 8. 2015 v 17 hodin.
Galerie otevřena Po, St, Pá: 10–14, Út, Čt: 14–18 hodin.

tuny CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 645,19 tuny.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
itěch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu azpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového
produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí.
Výsledky studie jsou prezentovány
jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody aprodukce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výzva
Bohužel na základě nepříjemné události, kdy došlo k možnému ohrožení života při vyvrácení a pádu konstrukce pro věšení prádla ve
Smrkové ulici, bude nucen Úřad městského obvodu Plzeň 4 u venkovních konstrukcí (sušáky na prádlo a klepače koberců) bez majitele
a to na pozemcích města Plzně, kde nedošlo, nebo nedojde k převodu
na jednotlivá Společenství vlastníků jednotek, přistoupit k jejich
plošnému odstranění.
Vyzýváme tedy všechna Společenství vlastníků, která by ještě dodatečně projevila zájem o bezplatný převod, aby tak učinila na ÚMO 4
do 30. 10. 2015. Po tomto datu budou zbývající zmíněné konstrukce
na území obvodu postupně odstraněny, aby se zabránilo případným
úrazům nebo škodám na majetku.
Informace lze získat na telefonním čísle 378 036 643, paní Korbová.

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

MO Plzeň 4

6

Srpen 2015

Děti z 57. MŠ se zúčastnily ,,Pohádkové stopovačky“
Děti z 57. mateřské školy Dalmatinky v Plzni se
zúčastnily v arboretu Sofronka ,,Pohádkové stopovačky“ zaměřené na ekologickou výchovu
a ochranu přírody, kterou každoročně v rámci

oslav DNE DĚTÍ pořádá Odbor životního prostředí
Magistrátu města Plzně.
Děti šly po vyznačených stopách ke stanovištím,
kde na ně čekaly pohádkové postavy s různými

úkoly. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit ze
splněných úkolů, ale i památeční účastnický list
a drobné dárky.
Bc. Karla Bulínová,
zástupkyně ředitelky 57. MŠ Plzeň

Padesátka 22. ZŠ se skvělou akademií
Byly to padesátiny opravdu vydařené! Vyprodaný kulturní dům
Peklo byl dějištěm akademie, která byla jednou z klíčových akcí
oslav 50. výročí činnosti doubravecké 22. ZŠ, Na Dlouhých. Hosty
přivítala ředitelka školy Božena
Světlíková a historií školy provedla Zdeňka Radová. A pak již skvělí
moderátoři z řad osmáků, Eliška
Brejchová, Vít Šilhánek a Matěj
Procháska, vtipně uváděli a propojovali jednotlivé programové
bloky: pohybové a scénické

skladby, recitační pásma, hudební představení, muzikál Noc na
Karlštejně… Všechna žákovská
představení, zejména scénická
skladba prvňáků, vyjadřující
zemské živly, si vysloužila nadšený potlesk rodičů. Nakonec
všechny rozpumpovala energická Pomáda a závěr patřil 60člennému pěveckému školnímu
sboru pod vedením Miloše Bicka
za klavírního doprovodu Kateřiny
Skočilové.
Yveta Pompová,
učitelka 22. ZŠ
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Zemřel Václav Samek
Velmi smutná zpráva nás zasáhla v červenci, kdy ve věku 59 let náhle
zemřel dlouholetý zastupitel za ODS, aktivní člen v komisích a výborech
Zastupitelstva a Rady našeho obvodu, Václav Samek.
Byl dlouholetým fotografem na našich kulturně společenských akcích
a jistě mnoho našich čtenářů má doma některou z jeho fotografií
z vítání občánků, nebo jiných obvodem pořádaných akcí. Byl vášnivým
milovníkem přírody, hokejovým fandou a hlavně veselým a čestným
člověkem.
Je smutné si uvědomit, že už nikdy nás jako každoročně nepotěší
nějakou nápaditou fotografií z přírody s originálním věnováním jako
PF do nového roku, ani nějakým vtipem, kterých měl vždy velikou
zásobu.
Čest jeho památce a hlubokou soustrast jeho rodině.
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4

„Každý let končí přistáním…“
V pondělí 29. 6. 2015 po krátké nemoci odešel navždy z tohoto světa skvělý člověk, skvělý pilot a skvělý kamarád, občan Doubravky ZDENĚK
PROCHÁZKA ve věku 84 let.
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Dětský MTB seriál Bikeclinic Cup zavítá poprvé
do Plzně
Začátek školního roku bude v Plzni patřit nadějným závodníkům na horských kolech. Dětský
seriál cyklistických závodů Bikeclinic Cup zavítá
dne 13. 9. 2015 poprvé do Plzně. Občanské sdružení Bikeclinic junior team ve spolupráci s MO
Plzeň 4 Doubravka uspořádá dětské závody
v areálu Lopatárna, který je s cyklistikou nerozlučně spjat. Na závodníky v kategoriích 2–16
let čekají tratě profesionálně připravené na míru
jednotlivým věkovým kategoriím. V rámci
závodního dne má každý závodník možnost se
zúčastnit dvou závodů (dopoledního a odpoledního), jejichž výsledky se sčítají. K tomu je
vždy připravená bohatá FUN zóna zahrnující
dětský koutek, skákací hrad, trampolíny a mnoho dalšího. Dále na všechny účastníky čeká rozšířená odpočinková zóna a vložené soutěže
maskota seriálu Mr. QuiXe. Novinkou pro letošní
rok jsou sobotní otevřené tréninky na připravené trati a nedělní vložený závod rodičů.
BIKECLINIC CUP 2015 je druhý ročník seriálu
dětských závodů na horských kolech. Od dubna
do září mají malí cyklisté možnost zažít atmosféru profesionálních závodů v rámci 10 dílčích
závodů po celé České republice.

Registrace je již spuštěna, přihlásit se můžete
na jeden závod daného dne, celý den, nebo na

celý seriál. Registrujte se na www.bikecliniccup.cz.
Fotokredit: Bikeclinic Cup

Akce TJ Sokola a SDH v Červeném Hrádku
Den dětí u nás opět proběhl ve znamení hraní a soutěžení, přibylo stanoviště pro větší děti, a to šachy. Všem akčním dospělých děkujeme za spolupráci.
Účast je každým rokem vyšší, což nás velice těší.
Foto J. Tomšíková
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Rozhovor s ředitelkou Divadla Pluto
Jindřiškou Kikinčukovou
Chystá divadlo pro diváky nějaké novinky?
V pondělí 14. září zahajuje Divadlo PLUTO již svou 17. sezonu a slaví ji po celý měsíc těmi nejúspěšnějšími komediemi. Začíná
komedií A. Procházky Klíče na
neděli, za účasti mimořádných
hostů a ve středu 16. i v pondělí
28. září si přijdou na své všichni
milovníci operetních melodií
J. Offenbacha a především
J. Strausse, 21. září vás pobaví
Lukáš Langmajer v komedii Paparazzi.
Další novinky repertoáru se začínají pomalu líhnout, ale čas jejich
proklubání na jeviště Divadla
PLUTO určuje nejen vytíženost
herců, ale především finance, které PLUTU stále chybějí. Chystané
premiéry nabízejí ale také prostor
pro své patrony a sponzory for-

mou netradiční a zajímavé spolupráce.

nosti a staňte se členem „fanklubu“ Divadla PLUTO.

Můžou se lidé těšit i na jiné akce
mimo divadelních představení?
Již tradičně uvádíte pásmo
večerů s hosty, na jakou známou tvář se mohou diváci těšit?
Samozřejmě, že v 17. sezoně
budeme uvádět zajímavé hosty
Klubových prokuků, které pořádá
o. s. Klub přátel Divadla PLUTO
a to hned 21. října je hostem večera populární herec Michal Novotný, dále se můžete těšit na Terezu
Bebarovou, Jana Čenského nebo
Sabinu Laurinovou.
Pokud chcete zažít zajímavé večery a pomoci Divadlu PLUTO k dalším premiérám i k provozování
minikurzů Dramstudia a tance
pro děti, prosím, využijte mož-

Pro děti připravujete Dram studio a Taneční studio, můžete
o tom říct něco více?
Na koho se můžou děti těšit
a především co je čeká?
Všechny děti od 6 do 15 let zveme
do Divadla PLUTO na konkurzy
– a to v pondělí 7. září od 15
do 17 hodin probíhá konkurz
do tzv. Baletstudia, kde pod vedením sólisty DJKT Jana Kaleji se
netančí jen balet, ale všechny
druhy současného moderního
tance a v úterý 8. září opět od
15 do 17 hodin probíhá pod
vedením Kamily Kikinčukové
a Lukáše Ondruše konkurz do
Dramstudia, na který je třeba si
připravit básničku a jednu písničku.

Informace, fotogalerie a videoklipy najdete na webových
stránkách
Divadla
PLUTO
(www.divadlo-pluto.cz).
A co dodat na závěr?
Snad jen informaci, že vstupné
pro rok 2015 není dražší díky podpoře UMO4 a Plzeňského kraje,
takže stále platí seniorská a studentská sleva! Vstupenky lze
zakoupit v pokladně divadla, která bude od 1. září otevřena od
pondělí do pátku vždy od 15 do
19 hodin a v den představení až
do 22 hodin. Navíc zde zahájí svůj
předprodej na nejrůznější akce
i Plzeňská vstupenka.
Těšíme se na vás s pluťáckým přáním – „Humor je sůl života! Vítejte
k nám do PLUTA!“

Ocenění dárců krve plaketou
profesora MUDr. Jana Janského

Dne 9. června byli v zasedací místnosti Úřadu
městského obvodu Plzeň 4 oceněni dárci krve,
kteří desetkrát bezpříspěvkově darovali krev.
Na úvod slavnostního předání poděkoval přítomným dárcům místostarosta Městského

obvodu David Zrostlík, poté promluvila a taktéž poděkovala dárcům ředitelka Oblastního
spolku Českého Červeného kříže Plzeň-město
a Rokycany paní Svatava Slavíková. Slavnostní
akt, stejně jako v předešlých letech, doprovodil

hrou na varhany Miloš Chaloupka. Oceněni
byli bronzovou plaketou profesora MUDr. Jana
Janského, společně s plaketou si odnesli i malý
dárek.
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Vítání prázdnin
Poslední červnové pondělí patřilo na Doubravce dětem. V Habrmannově
parku pro ně byl připravený bohatý program. Druhý ročník akce na
oslavu konce školního roku „Vítání prázdnin“ nesl podtéma „zapomeň
na školu, pojď se bavit“, a to se díky soutěžním stanovištím, rozmanitému
programu a doprovodným akcím všem přítomným podařilo. Každý
soutěžící dostal herní kartu, do které sbíral za splnění úkolů razítka, tu
pak vyměnil za drobné ceny a zároveň byl zařazen do losování o hlavní

cenu – velkého plyšového medvěda. Odpolednem provázela moderátorka Eva Skalická, která dětem i dospělým také zazpívala, vystoupil
kouzelník Kamil Burda, kterému děti při kouzlení ochotně asistovaly.
Velmi úspěšné bylo vystoupení policejních psů a jejich psovodů a také
žonglérské představení. Nechyběl ani skákací hrad městské policie,
tvůrčí dílna, deskové hry, nafukovací balonky a všemi dětmi oblíbené
malování na obličej.

Představujeme vám Komisi sociální, školskou
a zdravotní Rady městského obvodu Plzeň 4
Komise sociální, školská a zdravotní je
jednou ze 7 komisí
Rady městského obvodu Plzeň 4. Komise
poskytuje radě odborná stanoviska k projednávaným materiálům
z oblasti sociální, školské a zdravotní, jedná
se tedy o její poradní orgán. V komisi je zastoupeno 9 odborníků, kteří jsou nominováni politickými stranami. Tato komise funguje na
městském obvodě již od jeho založení a já osobně komisi vedu druhé volební období.
Komise sociální, školská a zdravotní má za úkol
především projednávání žádostí o finanční příspěvky v sociální, školské a zdravotní oblasti.

K tomuto svému úkolu přistupují členové komise
velmi zodpovědně a o žadatelích si zjišťují všechny potřebné informace a reference. Samotné
hodnocení žádostí se letošním rokem díky změně zákona (č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) změnilo a jednotlivé
projekty jsou nyní bodově hodnoceny podle 4
kritérií a to z hlediska obvodního významu, velikosti cílové skupiny, předešlých zkušeností, referencí o žadateli a smyslu projektu. Komise po
schválení finančních příspěvků Zastupitelstvem
městského obvodu Plzeň 4 kontroluje úspěšné
projekty osobními návštěvami a celý rok sleduje
chod organizace, takže o penězích z rozpočtu
městského obvodu má velmi dobrý přehled.
Kromě kontrol dotací se komise věnuje monitoringu a návštěvám sociálních, školských
a zdravotních zařízení na území MO Plzeň 4.

Zajišťuje organizování besed pro občany MO
Plzeň 4 a obecně řeší podněty od občanů ve
zmiňovaných oblastech.
Specifickou součástí práce komise je spolupráce
s podkomisí sociálně-právní ochrany dítěte,
k jejímuž svolání dochází v případě projednání
přestupků na úseku školství a výchovy mládeže.
Členové komise ke svým úkolům přistupují
odborně, zodpovědně, angažovaně a nestranně, za což jim z mého pohledu předsedkyně
komise patří velké poděkování. Závěrem bych
chtěla požádat naše spoluobčany, aby s jakýmkoliv námětem či problémem přišli za vedením
obvodu, protože naším cílem je zkvalitnění života na Doubravce.
Mgr. Eva Zrostlíková,
předsedkyně Komise sociální,
školské a zdravotní Městského obvodu Plzeň 4
(ČSSD)
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Obci Újezd je letos 900 let
V minulých dvaceti letech si vždy
rodáci připomínali náležitou oslavou po dekádách výročí obce.
K výročí 880 a 890 let byla vydávána
vždy brožura o historii obce a bylo
pořádáno setkání rodáků.
Jak ubíhají léta, organizační skupinka rodáků z Újezda již nemá
kapacity na organizování oslav.
Proto alespoň takovýmto způsobem by bylo vhodné vzpomenout
tohoto úctyhodného výročí.
První písemně doložená zmínka
o osadě jménem Wgiezd – Újezd
o několika domcích, chatrčích
a usedlostí se datuje dnem 13. září
roku 1115.
V zemi, která se už tehdy nazývala
Čechy, panoval rod Přemyslovců
a to v době velice neklidné, neurovnané. Ani tento rod se nevyznačoval nijak mimořádnými vlastnostmi a vladařskými schopnostmi.
17. kníže tohoto rodu Vladislav I. daroval pražskému biskupství
kus země – pozemek s poli, lukami
a lesy v západních Čechách, poblíž
hradu a osady Plzeň. Bylo jmenováno několik pánů, kteří měli stanovit hranice. To, co tito páni
„ujezdili“ se nazývalo újezdem.
Odtud název Újezd.
První písemně doložená zmínka
o obci je tedy z roku 1115, první
historicky doložená zpráva o obci
je v berním rejstříku z roku 1379.
Ve 12. a 13 století patřila obec Újezd
rokycanskému proboštství, kterému ji darovalo pražské biskupství.

Za husitských válek byla většina církevních statků zastavena světským
pánům (Jan Malovec z Pacova, Jan
ze Švamberka… apod.). Na konci
15. století král Vladislav Jagellonský
obec vyplatil a vrátil ji proboštství.
Po Bílé hoře se stává majitelem části
Újezda plaský klášter. V 18. století,
kdy byl klášter zrušen, koupil část
Újezda kníže Metternich. Další
menší části Újezda patřily ve 14.
a 15. století různým majitelům. Ke
konci 15. století patřila část obce
bohaté plzeňské měšťance Anně
Šafránkové, která vlastnila i Bukovec a Červený Hrádek. Ta pak odkázala dvorec v Újezdě dominikánskému klášteru a v 16. století
jej získalo město Plzeň.
Po třicetileté válce, která začala
v roce 1618, byla celá země zbídačena. I osadníci Újezda trpěli bídou
a hladomorem, v letech 1648
a 1680 přišly dvě veliké morové
rány. Ty se nevyhnuly ani osadě
Újezd.
17. a 18. století je ve znamení
pomalé obnovy života v Plzni
a okolí. Roku 1779, kdy obec vlastní
kníže Metternich, je obec Újezd rozparcelována poddaným do dědičného pachtu. V polovině 19. století
je Újezd plně zemědělskou vesnicí.
Ve městě Plzni nastává rozvoj průmyslu a s ním i do Újezda přibývají
noví obyvatelé. Obec se pozvolna
mění v rolnicko-dělnickou osadu.
V Újezdě jsou vykopány čtyři šachty

na uhlí. Uhlí ale bylo málo a šachty
byly brzo opuštěny. Také se zde těžil
kaolin a zpracovával se továrním
způsobem. Ložisko se brzo vyčerpalo. A tak továrna změnila výrobu
i majitele. Bratři Drexlerové tu pak
zavedli výrobu zemitých barev
a glazury – smaltu.
Na konci 19. století už v Újezdě převládl dělnický živel. Obec má vlastní
správu i starostu.
V roce 1921 je obec plně elektrifikována.
Významným faktorem kultury
a vzdělanosti v obci je škola, která
byla postavena v roce 1899.
V témže roce byl v hostinci
U Tomášků založen první kulturní
spolek Neruda. Tento národně
vzdělávací spolek později splynul
se Sokolem (zal. 1920). Přibývaly
další spolky (všeodborový, dramatický, loutkové divadlo…). Těsně
před první světovou válkou v roce
1913 byla ustavena Dělnická tělovýchovná jednota, v roce 1929
založen odbor házené. Provozovalo
se veřejné cvičení, gymnastika. Dalším významným spolkem pro obec
bylo založení sboru dobrovolných
hasičů (zal. 1912). Tento spolek pak
v roce 1923 založil fond pro postavení pomníku padlým spoluobčanům v první světové válce. Pomník
byl odhalen v témže roce a slavnosti se tehdy zúčastnilo více jak 2 000
občanů.
V roce 1942 byl Újezd, jako samostatná obec, zrušen a připojen

k Plzni. To už je předzvěst velkých
změn, které posléze nastávaly.
V roce 1945 byl již v květnu ustaven
Národní výbor, jako součást Revolučního národního výboru v Plzni.
V roce 1960 byl opět ustanoven
samostatný Národní výbor Újezd.
Při správní reorganizaci v roce 1964
byl Újezd úředně přičleněn pod
Obvodní národní výbor Plzeň 4Doubravka.
Po roce 1989 zůstává Újezd dále
jako součást městského obvodu
Plzeň 4, který spravuje Úřad městského obvodu Plzeň 4 dosud.
Od padesátých let minulého století
je autobusové spojení s Plzní.
V roce 1958 vzniká jednotné zemědělské družstvo.
V současné době je Újezd jednou
z intenzívně se rozvíjejících částí
Plzně. Vznikají zde nové obytné celky, je zde postaveno mnoho
nových rodinných domů s veškerou vybaveností (kanalizace, vodovod, plynovod, telekomunikační
sítě…). Je zde mateřská škola,
základní škola s družinou, veřejná
sportoviště se zázemím.
Funguje zde spolkový život, kde
najdou lidé všech věkových kategorií bohaté vyžití sportovní i kulturní.
Újezd je hezké místo pro život i přesto, že je mu už letos 900 let.
Vlasta Nová,
členka bývalé organizační skupiny
pro pořádání oslav setkání rodáků

Nový seriál: představujeme dětská hřiště – č. 1 – Těšínská ulice
49.7494531N, 13.4094333E
V našem seriálu vám v každém čísle
Doubraveckých listů ukážeme
a představíme jedno dětské hřiště
z našeho obvodu. První hřiště se
nachází v Těšínské ulici asi 150 m
od zastávky trolejbusu. Herní
sestava je v provozu od července
2014 a má název Tvrz rytířů Dračího řádu. Vyrobena je z akátového
dřeva, což je nejvhodnější dřevina
pro dětská hřiště a to díky maximální odolnosti proti hnilobě,
vysoké stabilitě povrchu vůči
povětrnostním podmínkám a tvorbě třísek. Dále je zde skluzavka,
lanové prvky, šplhací tyč a lavičky
k posezení.
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Ing. Jaroslav Holler
Dne 20. dubna se dožil
88 let Ing.Jaroslav Holler, ikona plzeňských
konstruktérů – statiků.
Jeho životní příběh je
nejen zrcadlem realizovaných staveb unikátních ocelových konstrukcí, ale i obrazem
zásadového čestného člověka.
Plzeňský rodák se narodil vroce1927
do středostavovské rodiny, v Plzni
vychodil základní školu a začal studovat na reálném gymnáziu na Mikulášském náměstí. Po demonstracích
na podzim 1939 byly zavřeny české
vysoké školy atak vystudoval vlétech
1942–46 uznávanou plzeňskou stavební průmyslovku včetně totálního
nasazení ve 3. ročníku. Po válce bylo
povoleno okupací postiženým studentům dokončit chybějící ročníky
reálky ahned navázat vysokoškolské
studium. Ing Holler absolvoval ČVUT
v Praze obor konstruktivně-dopravní.
Narukoval po škole v roce 1952 do
Ostravy, kde byl stažen do Báňských
projektů Ostrava – výstavba Ostravsko-karvinských dolů, kde získal
nejen vynikající praxi v ocelařině, ale
i výbornou lyžařskou partu v Beskydech. Obě tyto činnosti dokázal na

špičkové úrovni pěstovat až do
neuvěřitelných 85 let, kdy nejen projektoval na počítači v CAD, ale i sjížděl „černé“ sjezdovky ve francouzských Alpách. Po roce 1957 se
navrátil do Plzně, kde projektoval
v Báňských projektech Plzeň, aby byl
při prověrkách převelen do výroby –
v Armabetonu pracoval na výstavbě
komplexu „Gigant“ v ET Doudlevce
a v armovně v Dýšině u Plzně.
Následně projektoval slévárnu pro
Indii. Potom vedl oddělení těžních
strojů ve Škodovce a následně byl
jmenován do funkce prozatímního
vedoucího oddělení investičních celků. Odtud si jej vybral vedoucí střediska Stavoprojektu Plzeň Ing. arch.
Suda do funkce vedoucího projektanta ocelových konstrukcí. Tady připravoval vytvoření podobného
ateliéru, jako byl SIAL Liberec, ale
čáru přes rozpočet jejich snaze znamenala sovětská invaze a následná
normalizace. Ve Stavoprojektu ve
spolupráci s architekty realizoval
řadu významných staveb, z nichž
nejznámější jsou Krajská správa
Veřejné bezpečnosti na Denisově
nábřeží a dnes již zbouraný Dům kultury na Americké třídě. Na jeho realizaci spolupracoval s Ing. arch.

Inzerujte
v Doubraveckých
listech

Hrubcem od vyhrané architektonické soutěže v roce 1973 až po realizaci
1980–86 jako hlavní inženýr projektu, poté odešel do První brněnské
strojírny, kde vytrval až do odchodu
v 63 letech do důchodu. Ani potom
nelenil a hned založil vlastní projekční kancelář, kde projektoval například rekonstrukci bývalého OD Brouk
& Babka v ul. B. Smetany, předpjatou
lávku pro pěší a cyklisty vedle mostu
Milénia, nebo loňskou poslední realizaci – ocelovou konstrukci rozhledny na šumavském Špičáku či
interiérovou lávku v OD Centrum
vDoubravce. Další realizace jsou rozesety po celém kraji. Má lví podíl i na
záchraně litinové kolonády M. Gorkého v Mariánských Lázních, když se
mu podařilo přesvědčit pracovníky
slévárny v Blansku, že umí doplnit
a opravit dílo jejich předků.
Ing. Zdeněk Lukeš

Červnové vítání občánků
Dne 2. června se uskutečnilo opět pravidelné Vítání občánků. Vítání, kde jsme přivítali 16 chlapečků a 11
holčiček vedl místostarosta městského obvodu David Zrostlík. Slavnostní akt hudebně doprovodil na
varhany Miloš Chaloupka a dětský pěvecký sbor Javořičky pod vedením Bedřišky Koželuhové. Každému
z rodičů předaly děti z pěveckého sboru dárkovou tašku s prezenty pro nové občánky.
Přejeme všem dětem i rodičům do života hodně štěstí a hlavně zdraví.
Veronika Nová, referentka odboru sociálního ÚMO Plzeň 4

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 adresu: 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)
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