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Tím prvním z nich je celoroč-
ní provoz mateřských škol 
v našem obvodě. Již dříve 

mohly naše děti navštěvovat 
vybrané, tzv. sběrné školky v období 

prázdnin. Letošní rok je jiný v tom, že 
děti mohou zůstat ve své školce (jedinou 
výjimkou je menší mateřská škola v Újezdě). 
Ušetříme je tím stresu a problémů spoje-
ných s přechodem do jiného prostředí. 
Především jde tedy o psychickou pohodu 
malých dětí, které z různých důvodů musí 
strávit alespoň část prázdnin ve školce. 
Takových dětí je poměrně dost a není se 
čemu divit – rodiče mají obvykle čtyři až 
pět týdnů dovolené v roce, navíc mnoho 
prarodičů stále pracuje a z těchto nebo 
i jiných důvodů nemohou s hlídáním dětí 
pomoci. Existuje sice možnost využít letní 
a příměstské tábory, ty ovšem děti v před-
školním věku nepřijímají, a proto tento 
problém neřeší. Já osobně jsem ráda, že 
se nám podařilo najít v rozpočtu peníze 
na zajištění celoročního provozu našich 
školek. Samozřejmě tento projekt na konci 
léta vyhodnotíme a rozhodneme se, zda 
v něm budeme pokračovat i v příštích 
letech. Domnívám se, že většina rodičů 
tuto změnu uvítala.

Dalším tématem je v poslední době tolik 
diskutovaná klimatická změna, která se 
projevuje čím dál většími extrémy počasí – 

přívalové deště a bouřky střídají dlouhá 
období sucha. Měli bychom se snažit lépe 
hospodařit s dešťovou vodou, maximum 
srážkové vody ve městě zadržet a skrze 
vegetaci ji nechat odpařit, zachovat a rozvíjet 
stávající zelené plochy a zakládat nové. 
Vzhledem ke všem těmto skutečnostem 
jsme se rozhodli více zohledňovat aktuální 
průběh počasí při sekání travnatých ploch 
na pozemcích města. Tráva by se měla sekat 
v době, kdy skutečně roste, a naopak by 
se neměla sekat v době sucha. Trávníky 
by se také neměly sekat příliš nakrátko, 
aby v suchých obdobích zcela nevyschly. 
Rozdílně budeme k trávníkům přistupovat 
rovněž dle jejich umístění a funkce. Na-
příklad poblíž dětských hřišť a v místech 
velkého pohybu osob se bude sekat 
častěji než v odlehlejších částech obvodu 
s menším pohybem osob. Zvažujeme 
také možnosti převedení určitých ploch 
do režimu lučních porostů, u kterých je 
běžná frekvence sečí zhruba dvakrát za 
rok. Vhodné lokality vybíráme a plánu-
jeme je otestovat na menších plochách 
v příštím roce. O všech těchto změnách 
vás budeme průběžně informovat.

Závěrem mi dovolte popřát vám ještě 
krásné a příjemné letní dny.

Milí spoluobčané,

právě se vám do 
rukou dostává 
červencové číslo 
Doubraveckých listů. 
Léto na Doubravce 
jsme zahájili promí-
táním letního kina, 
které jsme oproti 
minulým ročníkům 
přemístili do útul-

ného prostředí Lobezského parku. Jak se 
dočtete dále v našem radničním periodi-
ku, Lobezský park je nejen oázou klidu 
a místem pro relaxaci i dovádění dětí, ale 
také místem, které se nově může pyšnit 
titulem „Stavba roku Plzeňského kraje 
2018 v kategorii Veřejná prostranství“. Tím 
ale výčet úspěchů vážících se k našemu 
obvodu nekončí. Přístavba školní družiny 
v Újezdě je dalším projektem, který v soutěži 
bodoval. Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se na realizaci těchto staveb podíleli.

Ráda bych se dotkla ještě dalších dvou 
témat, která s letním obdobím souvisejí. Autor: Bc. Lenka Kočová, místostarostka MO Plzeň 4

Úvodník
místostarostky

Ze zasedání zastupitelstva 
městského obvodu

Ve čtvrtek 13.  června proběhlo 
3. zasedání zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 4. Zastupitelé schválili 
dotaci v oblasti životního prostředí, 
mluvili o prázdninovém provozu 
mateřských škol i o dalším ročníku 
Senior akademie.

Zastupitelstvo bylo zahájeno volbou člena 
kontrolního výboru. Návrh Pirátské strany 
na obsazení této funkce zastupitelem 
Ing. Jiřím Hanouskem nebyl schválen.

Následně proběhlo schválení hospo-
daření městského obvodu Plzeň 4 za 
1. čtvrtletí roku 2019 a změn rozpočtu. 
Zastupiteli byl schválen převod finanč-
ních prostředků do rozpočtu města, 
díky kterému bude zajištěn další ročník 
oblíbené Senior akademie.

Během projednání Novely vyhlášky 
města Plzně o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství se všichni 
zastupitelé shodli na potřebě zohlednění 
možnosti výjimky z místních poplatků pro 
neziskové organizace, které se zabývají 

zdravotnickými a sociálními službami.

Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí 
dotace z rozpočtu městského obvodu 
Plzeň 4 v souladu s Dotačním progra-
mem v oblasti životního prostředí pro 
rok 2019 a poskytnutí dotací v rámci 
Dotačního programu mikrogranty pro 
rok 2019. Pro zájemce o dotaci v oblasti 
kultury, sportu a investic a v oblasti 
sociální, školské a zdravotní, byl vypsán 
a schválen Dotační program mikrogranty 
II pro rok 2019.

Novinkou pro čtvrtý městský obvod je 
schválení zásad vydávání radničního 
periodika, která definují pravidla a role 
při vydávání Doubraveckých listů. 
Od srpnového čísla dávají možnost 
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Autor: MO Plzeň 4

Autor: MO Plzeň 4

koaličním i opozičním zastupitelům 
městského obvodu pravidelně přispívat 
svými články. V neposlední řadě byly 
schváleny tři studie rozvoje městského 
obvodu, které vám budou představeny 
v dalším článku.

V bodě „Různé“ zastupitelé z Pirátské 
strany kritizovali zavedení prázdninové-
ho provozu mateřských škol. Dle jejich 

názoru budou rodiče své děti do školek 
odkládat, aby se jim nemuseli věnovat. Za 
tento názor si vysloužili kritiku ostatních 
zastupitelů napříč politickým spektrem. 
S výjimkou zástupců Pirátské strany vní-
mali zavedení prázdninového provozu 
ostatní zastupitelé jako prospěšné pro 
děti, aby nemusely chodit do cizí školky, 
nového prostředí a mezi cizí kamarády.

Na závěr si dovolujeme připomenout, 
že veškerá usnesení zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 4 jsou veřejně 
přístupná na stránce https://usneseni.
plzen.eu. Pro přehledné vyhledávání jsou 
všechna usnesení nově pojmenovaná 
celým svým názvem dle návrhu usnesení.

Zastupitelé Plzně 4 schválili svým 
usnesením hned několik rozvojových 
dokumentů, které zástupcům městského 
obvodu předložil Útvar koncepce 
a  rozvoje města Plzně. Hned dvě 
schválené studie se dotýkají území 
Bukovce. Jsou jimi architektonicko-
krajinářská studie Bukovec - krajina 
a  územní studie Pod Kruhovkou, 
která se zabývá rozvojem rodinných 
domů v oblasti. Třetím odsouhlaseným 
dokumentem je územní studie Lobzy, 
která taktéž měla za úkol navrhnout 
možnou zástavbu rodinných domů.

Studie Bukovec - krajina navrhuje novou 
krajinářskou a architektonickou koncepci 
Chlumu a jeho okolí. „Na vytvoření této studie 
pracovali nejen odborníci a architekti, ale 
také veřejnost. Na veřejném představení 
návrhu, které proběhlo v březnu 2019, se 
sešlo více než 160 místních občanů, kteří zde 
měli možnost vyjádřit svůj názor a doplnit 
své připomínky,“ uvedl starosta MO Plzeň 4 
Tomáš Soukup. Studie navrhuje například 
umístění naučné stezky, dětského hřiště, 
cyklostezky nebo třeba nové vyhlídkové 
terasy s výhledem na město. Detailněji je 
studií řešeno také využití okolí rozhledny na 
Chlumu. Ta by se dle názoru radnice měla 
opět stát cílovým místem pro obyvatele 

širokého okolí. V tomto veřejném prostoru 
je navrženo zachování stávajícího dětského 
hřiště a doplnění mobiliáře a dalších prvků. 
V neposlední řadě se architekti zabývali 
také možnostmi revitalizace víceúčelové 
nádrže v Bukovci, pro kterou navrhují, jak 
upravit její okolí i nádrž samotnou pro 
lepší možnost rekreace obyvatel.

Územní studie nazvaná Bukovec – Pod 
Kruhovkou řeší možnou výstavbu v této 
lokalitě a v budoucnu by tak měla sloužit 
jako podklad pro rozhodování o zástavbě 
v  území. „Nová rezidenční zástavba 
je navržená jako nízkopodlažní, kdy 
samostatně stojící domy či dvojdomy jsou 
uspořádány do bloků. Celková koncepce 
prostoru tak nabízí přirozené propojení 
stavebně nesouvislých částí obce,“ řekla 
ředitelka Útvaru koncepce a  rozvoje 
města Plzně Irena Vostracká. Návrh 
obsahuje i vymezení území vhodného 
k vytvoření veřejného prostranství, a to 
zejména využitím stávajících přírodních 
ploch s možností doplnění drobného 
mobiliáře. Návrh členění prostoru zvaného 
„Pod Kruhovkou“ vychází ze současných 
majetkových vztahů v území a zároveň je 
maximálně respektuje.

Další studie, která se zabývá navržením 

vhodné struktury zástavby, se tentokrát 
týkala lobezské části městského obvodu. 
Jejím cílem bylo navrhnout pro zastavitelné 
plochy vymezené územním plánem Plzeň 
urbanistickou koncepci pro rozvoj rezidenční 
nízkopodlažní zástavby včetně možností 
umístění veřejného prostranství a napojení 
na dopravní a technickou infrastrukturu 
budoucí zástavby. Lokalita se nachází ve 
svažitém terénu údolí řeky Úslavy a v těsné 
blízkosti vesnické památkové zóny Lobzy. 
„Navrženou zástavbu jsme rozdělili do tří 
bloků. Pro všechny bloky platí podmínka, 
která stanovuje, že rodinné domy, které 
jsou do této lokality navrženy, budou 
koncipovány jako řadové a se sedlovou 
střechou. Struktura zástavby se tak bude 
blížit urbanistické struktuře samotné 
památkové zóny Lobzy a tím, že budou 
bloky řešeny jako celek, bude zachován 
jednotný styl podporující vesnický charakter 
lokality,“ doplnil architekt a autor studie 
Josef Váně.

Před předložením do zastupitelstva byly 
všechny studie projednány v odborných 
komisích MO Plzeň 4 a v Radě městského 
obvodu. V budoucnu by měly sloužit jako 
podklad pro rozhodování před úpravami 
a výstavbou ve zmíněných územích obvodu.

Zastupitelé Doubravky odsouhlasili 
rozvojové plány obvodu

Zastupitelé Doubravky odsouhlasili rozvojové plány obvodu Zd
ro

j: 
M

O
 P

lz
eň

 4

Zd
ro

j: 
M

O
 P

lz
eň

 4

Zastupitelé Doubravky odsouhlasili 
rozvojové plány obvodu



4

Lobezský park se pyšní oceněním. 
Získal titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 
v kategorii Veřejná prostranství

Jednou z dominant Doubravky je 
Lobezský park, který ocenila i od-
borná veřejnost. Titul Stavba roku 
Plzeňského kraje 2018 v kategorii 
Veřejná prostranství vyhrál za citlivou 
a novými neotřelými prvky oživenou 
obnovu příměstského parku, který 
nabízí nové možnosti rekreace oby-
vatel Plzně.

V místě dnešního parku byl v 18. a 19. 
stol. lom na pískovec. Poté, co se těž-
ba kamene stala nerentabilní, byl lom 
uzavřen. Město se v roce 1933 rozhodlo 
vykoupit nevyužívané, zarostlé pozem-
ky a vybudovat zde park. Romantická 
scenerie parku se skálou a vodními prvky 
vznikla díky nové terénní modelaci podle 
návrhu Valentina Čočka. V parku byla 
ze zbytků těžby vymodelována umělá 
návrší, která oddělují park od říční nivy. 
Na dně bývalého lomu byla ponechána 
dvě jezírka.

Pro veřejnost byl park slavnostně otevřen 
dne 6. 11. 1935 za přítomnosti starosty 
Luďka Pika, jak návštěvníkům dodnes 
připomíná pamětní deska na skále. 
Původní Lobezský park z roku 1933 
sloužil místním jako místo pro odpole-
dní vycházky. Události 2. světové války 
však přispěly k postupnému zarůstání 

parku a po roce 1945 tam již prakticky 
nikdo nechodil. K obnově místa došlo 
až v devadesátých letech.

Celková rozloha parku je 4,6 ha a je 
tvořen převážně svahovými porosty 
a rozvolněnými skupinami stromů. Zásadní 
a přitom citlivou revitalizací dle projektu 
Ing. Tomáše Rákose prošel park v letech 
2017 až 2018. Revitalizace byla pojata 
jako obnova původního stavu s důrazem 
na zlepšení stability svahů, prosvětlení 
a obnovení porostů, uvolnění solitér, 
a to vše s cílem zvýšení přitažlivosti pro 
návštěvníky, a to také doplněním vyba-
venosti a zvýšením estetické a rekreační 
úrovně pobytových zón.

Na původních dřevinách a keřích byla 
provedena pěstební opatření, byly 
odstraněny dřeviny ve špatném zdravot-
ním stavu a dřeviny bez dlouhodobější 
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Lobezský park

Lobezský park se proměnil v letní kino. 
Konalo se tady večerní promítání

Oblíbené letní kino Doubravecký pro-
jektor nabídlo v pěti večerech exkluzivní 
filmovou podívanou. Letos se poprvé 
uskutečnilo v Lobezském parku.

Diváci viděli filmy Zrodila se hvězda, Kulový 
blesk, Osm hrozných, Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta a snímek Sedm.

Začátek všech promítání byl ve 21:30 hod. 

a vstupné se opět neplatilo. „Jsem ráda, 
že zástupci obvodu myslí i na naše filmové 
vyžití. Z promítání se stala tradice a já si 
každý rok ráda zajdu alespoň na jeden 
film pod širým nebem,“ řekla obyvatelka 
Doubravky Jana.

Změnu lokality Doubraveckého projektoru 
si pochvalovalo i vedení radnice: „Umístění 
kina do krásného prostředí rekonstruo-

vaného Lobezského parku se vyplatilo. 
Téměř všechny lavičky byly obsazené 
a lidé si užívali večerní atmosféru,“ doplnil 
starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup.

Veřejné promítání se konalo už podvanácté. 
Dříve se akce jmenovala Doubravecká 
promítačka.
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Přístavba školní družiny ZŠ Újezd 
v Plzni se stala Stavbou roku Plzeň-
ského kraje 2018 v kategorii Novo-
stavby. Zajímavá dřevostavba je dílem 
Bohuslava Strejce, Ondřeje Janouta 
a Jiřího Koreluse z plzeňské firmy pro-
jectstudio8 ve spolupráci s realizační 
firmou Palis. Družina v Újezdě není 
prvním úspěchem tohoto ateliéru 
v soutěži Stavba roku. V roce 2015 
dostal ateliér cenu za Environmen-
tální centrum Krsy a v roce 2017 
zvítězil s návrhem na obytný soubor 
Na Drážkách v kategorii Staveb pro 
bydlení. Jejich díla jsou ceněna i mezi 
odborníky na celorepublikové úrovni. 
Hned několik z nich je publikováno na 
prestižním serveru Archiweb a z toho 
jen čtyři na území Bukovce a Újezda. 
V případě újezdské družiny měla 
firma výhodu dobré znalosti pro-
středí – spoluautor návrhu a jednatel 
firmy projectstudio8 Ondřej Janout 
z Újezda pochází a místní školu sám 
jako dítě navštěvoval.

Jak návrh ve vaší firmě vznikal, co je 
jeho hlavní myšlenkou?

Byli jsme osloveni s požadavkem na 
rekonstrukci staré budovy družiny, která 
se ale nacházela téměř kilometr od 
školy. To bylo pro děti dost nepraktické. 
Navrhli jsme proto přístavbu k budově 
školy, náš nápad byl schválen a nako-
nec i realizován v takřka rekordním 

čase – zhruba za rok. Naším úmyslem 
bylo vytvořit vzdušnou stavbu, která 
by byla svým způsobem protikladem 
k uzavřené kamenné budově školy. Skrz 
prosklené vstupní dveře a prosklenou 
stěnu jídelny je vidět z ulice do haly 
i do školní zahrady. To byl náš úmysl, 
areál školy se tím otevřel a je díky tomu 
propojený s vnějším světem - na rozdíl 
od jiných škol, které jsou od něj často 
naopak oddělené, někdy dokonce zdí.

Jak je koncipován interiér stavby?

V přízemí se nachází jídelna, v patře 
jsou dvě třídy družiny. Jedna z nich je 
vybavena pro výtvarnou činnost, takže 
ji může škola využívat i na výtvarnou 
výchovu. Obě třídy mají velká proskle-
ná okna do zahrady. Jsou na severní 
straně, což je ideální, do tříd tak ne-
praží slunce. Interiér jsme navrhovali 
ve spolupráci s firmou My Dva, která 
dodává typizovaný nábytek především 
pro školství. Kvůli funkčnosti stavby je 
důležité spolupracovat s odborníky, 
kteří se věnují dané oblasti.

Stavba družiny v Újezdě je nominována 
také na Českou cenu za architekturu. 
Co to pro vás znamená?

Je to pro nás každopádně obrovský 
úspěch. V této soutěži vybírá projekty 
mezinárodní porota a oceněná bývají 
díla renomovaných projektantů, kteří 
patří ke špičce v oboru. Letos bylo do 
této soutěže přihlášeno 186 staveb z celé 
České republiky, náš projekt je jedním 
z 33, které získaly nominaci.

Družina v Újezdě je zvláštní i tím, že 
se jedná o moderní přístavbu k his-
torické budově. To u nás stále není 
vidět příliš často. Proč?

Je pravda, že v Čechách je to proble-
matické, v ostatních evropských zemích 
je situace jiná. Jde o přístup politiků, 
památkové péče, ale také o společen-
skou objednávku. Někdy je problém 
i v nekompetenci pracovníků veřejné 
správy, kteří o projektech rozhodují, 
což naštěstí nebyl případ družiny. Ale 
pokud jsou někde osvícení politici, je 
to vidět na první pohled, takové město 
má pak úplně jiný ráz. Myslím, že situace 
se v posledních letech mění k lepšímu 
a jsem rád, že i naše stavba toho může 
být důkazem.

Autor: Ing. Václav Lacyk, 
zastupitel Městského obvodu Plzeň 4

Družina v Újezdě je Stavbou roku 
Plzeňského kraje 2018 a byla nominována 
na prestižní Českou cenu za architekturu
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Převzetí ocenění Stavba roku 2018

perspektivy nebo provozně nebezpečné 
a náletové. Proběhly nové výsadby, 
v  jejichž návrhu se autor inspiroval 
původní druhovou skladbou Valentina 
Čočka. Dále byla provedena kompletní 
oprava a zpevnění všech cest včetně 
odvodnění. Nový mobiliář zahrnuje 
lavičky v kombinaci betonu a dřeva, 
posedové betonové bloky, odpadkové 

koše a stojany na kola. Dále jsou zde 
rozmístěné fitness prvky pro dospělé, 
herní prvky pro věkovou kategorii 6-12 
let, které zahrnují například terénní sklu-
zavky z nerez materiálu a šplhací stěnu. 
Pro mladší kategorii dětí je v centrální 
části parku herní hřiště s úrovňovými 
trampolínami a kolotočem.

Zajímavými dominantami parku jsou 
vyhlídkové molo a odpočívadlo, vy-
stupující částečně nad svažitý terén 
s výhledem na jezírko v údolí. Budeme 
velmi potěšeni, pokud se do těchto míst 
budete rádi vracet.

Autor: Ing. Renata Berchová, 
referent odboru životního prostředí a dopravy

Nová družina v Újezdě
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ČÍSLO 
ŽÁDOSTI NÁZEV ŽADATELE PRÁVNÍ FORMA, 

SÍDLO & IČO NÁZEV PROJEKTU ÚČEL ŽÁDOSTI POŽADOVANÁ 
VÝŠE DOTACE VÝŠE DOTACE

1. SH ČMS – Sbor 
dobrovolných ha-
sičů Plzeň-Červený 
Hrádek

Pobočný spolek: 
Červenohrádecká 
48, Plzeň 312 00; 
66360331

Ozvučení soutěže 
SDH

ozvučení soutěže - pořízení audiosoupravy 20 000 Kč 20 000 Kč

2. Patrioti odkazu 
gen. Jana R. Irvin-
ga, z.s.

Spolek: Dolce 
č. p. 77, 334 01; 
07666403

Patrioti ve službách 
vlasti

administrativní a technická příprava na jednotlivé přednášky 
či akce, kopírování, skenování, výroba prezentačních mate-
riálů a celková propagace, květiny na pietní a vzpomínkové 
akce konané v obvodu Plzeň 4, pořizování foto či videodo-
kumentace z realizovaných akcí

20 000 Kč 0 Kč

3. SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasi-
čů Plzeň-Bukovec

Pobočný spolek: 
Zemědělské náměstí 
169/3a, Plzeň 312 
00; 45334773

Oprava brzd histo-
rického automobilu 
Sboru dobrovol-
ných hasičů v Plzni
-Bukovci

oprava brzdového systému, spojková lamela, N. D. pro 
opravu motoru, vložky pístů, těsnění aj.

20 000 Kč 20 000 Kč

4. Jindřich Haišman FO z ŽL: Křimická 
728/12, Plzeň 318 
00; 14691914

Doubravecká lokál-
ka - 6. ročník

nájem tělocvičny, pojištění odpovědnosti pro případ škody 
újmy na zdraví nebo usmrcení, reklamní letáky, různý drobný 
materiál pro zajištění výstavy

16 500 Kč 15 000 Kč

5. SH ČMS – Sbor 
dobrovolných 
hasičů Plzeň-
Doubravka

Pobočný spolek: 
Hřbitovní 863/3, 
Plzeň 312 00; 
64355659

Letní soustředění 
mladých hasičů 
Plzeň-Doubravka

ubytování ve stanech, nájem chatky 20 000 Kč 20 000 Kč

6. Tělocvičná jed-
nota Sokol Plzeň-
Doubravka

Pobočný spolek: 
Hřbitovní 873/24, 
Plzeň 312 00; 
14707209

Sokol spolu 
v pohybu (vč. 
Noci doubravecké 
sokolovny)

sportovní vybavení na turnaje v badmintonu (rakety, míčky), 
divadelní představení pro děti, vypůjčení stolů a židlí, mo-
derátor společenského večera, účinkující na společenském 
večeru, licenční poplatek za promítání, propagace akce 
(plakáty aj.)

20 000 Kč 20 000 Kč

8. TJ Plzeň Újezd, z.s. Spolek: Národní 
196/3, Plzeň 312 00; 
14707438

Míče národní 
házená

míče (národní házená) 20 000 Kč 14 000 Kč

9. TJ Plzeň Újezd, z.s. Spolek: Národní 
196/3, Plzeň 312 00; 
14707438

Spotřeba energií plyn 20 000 Kč 14 000 Kč

10. Unie výtvarných 
umělců, z.s.

Spolek: Dominikán-
ská 12, Plzeň, 301 00; 
00668583

Medailony doubra-
veckých výtvarníků

příprava a realizace scénáře, organizování projektu, komu-
nikace s poskytovateli služeb, filmařské služby (filmování, 
hudební doprovod, střih a tvorba CD nosičů), spolupráce 
autorů, archivní materiály, režie, grafická úprava nosiče, 
filmový a ostatní materiál (CD, flash disky atd.), doprava, 
propagace.

20 000 Kč 14 000 Kč

11. Galerie THAMBOS, 
z.s.

Spolek: Mohylová 
1232/91, Plzeň, 312 
00; 06020798

Celoroční činnost - 
energie

elektřina, voda, plyn 20 000 Kč 0 Kč

12. SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasi-
čů Plzeň-Újezd

Pobočný spolek: Sta-
roveská 26/7, Plzeň 
312 00; 45335010

Dětské soustředění zimní ubytování na Šumavě (ubytování), letní soustředění 
v Třímanech (ubytování)

20 000 Kč 14 000 Kč

13. Storm Ballet z.s. Spolek: Rokycanská 
101, Plzeň 312 00; 
22770381

Reprezentace na 
světovém šampio-
nátu v Portugalsku

startovné 20 000 Kč 20 000 Kč

14. Nadační fond 
Plzeň sobě

Nadační fond: Zeli-
nářská 290/4, Plzeň 
301 00; 03719871

Skvosty s vůní 
benzínu

ostatní služby (ozvučení a osvětlení, technická podpora, 
doprovodné kulturní programy)

20 000 Kč 18 000 Kč

15. "Dobrovolnická 
Regionální Agentu-
ra DoRA"

Spolek: Brněnská 
14, Plzeň 323 00; 
22846956

Dobrovolnictví materiálové náklady - kancelářské potřeby, vybavení 
(DDHM), energie (elektřina, vodné, stočné, teplo)

20 000 Kč 0 Kč

16. JUNIOR OR-
CHESTR PLZEŇ, 
spolek

Spolek: Revoluční 
100, Plzeň, 312 00; 
70859027

JUNIOR OR-
CHESTR - nástrojo-
vé vybavení

nástroje 20 000 Kč 20 000 Kč

17. Městská charita 
Plzeň

Účelové zařízení 
římskokatolické 
církve: Francouzská 
40a, Plzeň, 326 00; 
45334692

Ergoterapie v Do-
mově pro seniory 
sv. Jiří

keramická hlína, glazury, čtvrtky, barevné papíry, korpusy 
na věnce, vatové korpusy, stuhy (mašle, nitě, bavlny, jutové 
stuhy), filc, lepidla (tyčinková, Herkules), štětce, barvy tem-
perové, vodové a akrylové, balakryl, pedig - proutí, ostatní 
materiál (drobné doplňky)

20 000 Kč 14 000 Kč

18. SK SENCO 
Doubravka z.s.

Spolek: Chrástecká 
2470/19, Plzeň 301 
00; 45333971

Podpora sportov-
ních aktivit

licenční kurzy FAČR 20 000 Kč 0 Kč

Doubravka podpoří 
sportovce i dobrovolné hasiče

Celkem 250 000 Kč rozdá MO Plzeň 4 v mikrograntech v roce 2019. Za tyto peníze se nakoupí nástroje pro spolek Junior 
orchestr Plzeň nebo míče na národní házenou pro TJ Plzeň Újezd. Více se dozvíte v následujícím přehledu.

Dobrovolní hasiči - ilustrační foto Zd
ro

j: 
Pl

ze
ň.

cz

Autor: redakce
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19. Hospic svatého 
Lazara, z.s.

Spolek: Sladkovské-
ho 2472/66a, Plzeň 
326 00; 66361508

Poštovné a kance-
lářské potřeby

poštovné, balné, známky, kancelářské potřeby 20 000 Kč 0 Kč

20. Domov – plzeňská 
hospicová péče, 
z.ú.

Ústav: Jižní Svahy 
811, Vejprnice, 330 
27; 05328586

Benzín pro Do-
mov – plzeňskou 
hospicovou péči

benzín 20 000 Kč 0 Kč

21. CENTRUM HÁJEK 
z.ú.

Ústav: Křimická 756, 
Vejprnice, 330 27; 
22845798

Pořízení kompen-
zační pomůcky 
"KOČKA"

kompenzační pomůcka "KOČKA" 20 000 Kč 0 Kč

22. Základní organiza-
ce českého zahrád-
kářského svazu 
Plzeň-Doubravka

Pobočný spolek: 
Zábělská 1241/52, 
Plzeň 312 00; 
45331511

Otevřené zahrádky 
pro žáky ZŠ

Pronájem sálu v D-klubu, nákup nářadí, zemina, koše na 
odpad, sazenice a byliny, květníky, kropáčky, služby před-
nášejících

11 240 Kč 9 000 Kč

23. Silver FOX Gentle-
men’s club, z.s.

Spolek: Masarykova 
354/23, Plzeň, 312 
00; 07825897

Andílci v Plutu nájem divadla vč. zvukaře a zázemí, náklady na propagaci 
a tisk (pozvánky, plakáty, internet)

20 000 Kč 0 Kč

25. ŽIVÉ LOBZY, z.s. Spolek: Revoluční 
51, Plzeň 312 00; 
07827229

Rozšíření povědomí 
o nově vznikajícím 
mateřském centru 
Kůzle v Lobzích

realizace uměleckého vystoupení pro děti, nákup pomůcek 
na organizované aktivity pro děti, pronájem nebo koupě 
stolků a dalšího mobiliáře, propagace akce slavnostního 
otevření centra, pronájem techniky

20 000 Kč 5 000 Kč

26. Západočeský 
badmintonový 
svaz, z.s.

Spolek: Hřbitovní 
873/24, Plzeň 312 
00; 22767746

Badmintonové kur-
zy pro veřejnost - 1. 
polovina 2019

pronájmy prostor pro kurzy, badmintonové míčky 20 000 Kč 0 Kč

27. Tělocvičná jednota 
Sokol Plzeň Letná

Pobočný spolek: 
Republikánská 
859/22, Plzeň 312 
00; 00516112

Osvětlení v areálu 
TJ Sokol Plzeň 
Letná

osvětlení hlavní cesty v areálu 20 000 Kč 0 Kč

28. Tělocvičná jednota 
Sokol Plzeň Letná

Pobočný spolek: 
Republikánská 
859/22, Plzeň 312 
00; 00516112

Provoz v areálu TJ 
Sokol Plzeň Letná

provozní náklady - teplo 20 000 Kč 5 000 Kč

29. RACKET SPORTS 
PLZEŇ, z.s.

Spolek: Rokycanská 
1475/103, Plzeň 312 
00; 26559978

Činnost mládeže 
RACKET SPORTS 
PLZEŇ

pronájmy TZV - kurty tenis a beachtenis, sportovní materiál 
- beachtenisové rakety pro mládež vč. poštovného, drobný 
sportovní materiál vč. poštovného (např. míče, omotávky)

20 000 Kč 0 Kč

30. TJ Sokol Červený 
Hrádek

Spolek: Červenohrá-
decká 27, Plzeň 312 
00; 41636317

Nákup sportovního 
vybavení pro oddíly 
badmintonu a stol-
ního tenisu

stůl a síťka pro stolní tenis, sítě a rakety na badminton 20 000 Kč 0 Kč

31. TJ Sokol Červený 
Hrádek

Spolek: Červenohrá-
decká 27, Plzeň 312 
00; 41636317

Renovace vstupních 
dveří sokolovny

demontáž, přepravy, montáž, truhlářské práce, broušení, 
impregnace, lakýrnické práce

20 000 Kč 0 Kč

32. Nošenky z Plzně, 
z.s.

Spolek: Lesní 1097/2, 
Plzeň 312 00; 
06419941

Mezinárodní týden 
nošení dětí 2019

nájemné prostor - podzimní nosící festival, propagace - 
nosící katalog, informační letáky, tisk kalendáře - kontaktní 
nosící kalendář

20 000 Kč 0 Kč

33. Beach Service 
club z.s.

Spolek: Hostinského 
1535/9, Praha 5, 155 
00; 01475550

Zvýšení bezpečnos-
ti sportoviště a ná-
kup sportovního 
vybavení

ochrany volejbalových sloupků - kůlů, beachvolejbalové 
sítě a míče

20 000 Kč 8 000 Kč

POŽADOVANÁ ČÁSTKA CELKEM: 627 740 Kč

250 000 KčPOŽADOVANÁ ČÁSTKA PRŮMĚR: 19 617 Kč

ROZPOČET 250 000 Kč

Vedení radnice myslí i na životní prostředí. V letošním roce vynaloží 30 000 Kč na 
údržbu zeleně. Peníze dostane Tělocvičná jednota Plzeň – Doubravka.

NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU ÚČEL ŽÁDOSTI POŽADOVANÁ 
VÝŠE DOTACE

Tělocvičná jednota Plzeň – 
Doubravka

Údržba zeleně v areálu T. J. 
Sokol Plzeň - Doubravka

jarní výhrab areálu, hlavové 
řezy stromů, údržba keřů 
během roku, sekání trávy, 
prostředky na údržbu tráv-
níku, hnojivo apod., odvoz 
kontejneru na trávu

30.000 Kč

Městský obvod rozdá 
desetitisíce na údržbu zeleně
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Od března roku 2017 přistoupil měst-
ský obvod k možnosti, že může ocenit 
významné životní jubileum svých ob-
čanů. Obec tak může čerpat nezbytné 
osobní údaje konkrétního jubilanta, 
z evidence obyvatel, a to za účelem 
zaslání blahopřání.

Konkrétně posíláme blahopřání jubilan-
tům, kteří dovršili věk 70, 75, 80, 85, 90 
let a poté již každý rok. Navíc u jubilantů, 
kteří dovršili věk 80, 85, 90 let a výše po-
síláme současně s blahopřáním na adresu 
trvalého bydliště informační dopis, kde 
má jubilant následně možnost si v daný 

termín, který je uveden v dopise, přijít pro 
dárkový balíček a květinu. Je ale nutné 
pro tento účel, aby jubilant do uvedeného 
termínu v dopise doručil Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4 vyplněnou oddělitelnou 
část tohoto informačního listu.

Předávání dárků a květin probíhá se zástupci 
vedení městského obvodu zpravidla v ob-
řadní síni úřadu a je doprovázeno vystou-
pením pěveckého sboru Javořičky nebo 
Plzeňského dětského sboru ZUŠ z Plzně 
Lobez, se kterým obvod již dlouhodobě 
spolupracuje při slavnostních obřadech. 
Vzhledem k vysokému počtu jubilantů 

v našem obvodě se předávání balíčků 
a květin může uskutečnit i s víceměsíční 
prodlevou, navíc v měsíci červenci a srpnu 
se tyto obřady nepořádají.

V případě, že jubilant nemůže přijít na se-
tkání do obřadní síně úřadu osobně, může 
ho zastoupit rodinný příslušník. Je možno 
si po předchozí telefonické domluvě přijít 
pro balíček i v jiném náhradním termínu. 
Telefonní kontakt, kde si lze domluvit ná-
hradní termín vyzvednutí balíčku, je vždy 
uveden v informačním dopise.

Zástupci městského obvodu 
blahopřejí jubilantům

Autor: Veronika Nová, 
referent oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Zástupci obvodu blahopřejí jubilantům Zástupci obvodu blahopřejí jubilantům
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Ve dnech 10. června a 12. června se 
v Obřadní síni plzeňské radnice ko-
nalo slavnostní předání maturitních 
vysvědčení čerstvým absolventům 
Gymnázia L. Pika, Plzeň, tzv. „vyřazení 
maturantů GLP“.

Při této příležitosti promluvil k absolventům 
jediné střední školy na území Městského 
obvodu Plzeň 4 pan místostarosta Václav 
Beran a sedmnáct nejlepších studentů 
ocenil finančním darem. Slavnostního 
předání maturitních vysvědčení se 
zúčastnili rovněž představitelé zřizo-
vatele školy z Odboru školství mládeže 
a sportu Plzeňského kraje, konkrétně 
paní Ing. Zuzana Švehlová, a v přípa-
dě dvojjazyčné česko-španělské třídy 
i vzácní hosté z Velvyslanectví Republiky 
Peru pan rada vyslanec Óscar Paredes 
Loza a generální konzul Dominikánské 
republiky pan Ramón Feliz Peña.

Absolventy doprovodili na plzeňskou 
radnici jejich rodinní příslušníci a k dů-
stojné atmosféře slavnosti významně 
přispěl školní pěvecký sbor Gymnázia L. 
Pika pod vedením paní sbormistryně 
Mgr. Miriam Sudkové, PhDr.

Vedení a zastupitelé obvodu naši školu 
tradičně podporují i v rámci grantových 
žádostí, které se týkají právě vystupování 
školního pěveckého sboru Gymnázia L. 
Pika v cyklech „Zpíváme Vám pro radost“. 
Této podpory MO Plzeň 4 si škola, stu-
denti a jejich rodiče váží.

Místostarosta Václav Beran 
ocenil nejlepší absolventy GLP

Autor: MO Plzeň 4
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Místostarosta Beran ocenil absolventy
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Plzeňský kraj se obrací na místní oby-
vatele s nabídkou bližšího představení 
a diskusi o záměru využití jedné původní 
koleje na opuštěné železniční trati do 
Chrástu pro účely turistické atrakce 
v podobě provozování malých šlapacích 
drezínových vozíků. Diskuse o záměru 
spojená s opékáním buřtů proběhne 

v úterý 27. srpna 2019 od 19.00 hodin 
na ostrohu nad Bukovcem.

Dvojkolejná trať s jednou ponechanou kolejí 
umožňuje realizaci plánované cyklostezky 
mezi Plzní a Chrástem i ponechání koleje 
pro provoz drezíny. V úseku Doubravka – 
Bukovec je technické řešení věcí města 
Plzně, které má získat pozemky. V tomto 
úseku dlouhém 2,5 km je možné využít až 
10 m šířku pláně původní tratě. V úseku 
z Bukovce do Chrástu (cca 5 km), o který 
má zájem Plzeňský kraj, by mohly být 
provozovány šlapací vozíky i vybudována 
cyklostezka o šířce cca 3,0 – 4,0 m.

Turistické atrakce v podobě drezín jsou 
jedním z častých způsobů využívání ne-
provozovaných železničních tratí v Evropě 

i jinde. Vozík drezíny je cca 2,5 m dlouhý 
i široký a uveze až šest cestujících, z nichž 
dva vlastní silou vozík pohání potřebným 
směrem. Dosahovaná rychlost, vzhledem 
k jízdě po rovině, bude srovnatelná s rych-
lostmi uživatelů cyklostezky. Při projektu 
bude samozřejmě sledováno zajištění 
bezpečnosti návštěvníků drezíny i uživa-
telů cyklostezky. Pro zahájení projektu se 
předpokládá pět provozovaných vozíků 
tak, aby atrakci mohly navštěvovat i školní 
třídy (celkem až 30 osob na jedné jízdě). 
Všechny obsazené vozíky by měly odjíždět 
a vracet se společně v pravidelných časo-
vých intervalech cca 1,5 – 2 hodin. Místa 
pro nástup by mohla být v prostorách 
tělesa původní tratě v Bukovci i Chrástu.

V úseku z Bukovce do Chrástu by mohly 
být provozovány šlapací vozíky i cyklostezka

V Lobezském parku se podporovali 
handicapovaní sportovci. 
Konal se tady festival Paradoxy

Autor: Jan Hakl

Podpořit sportovní vozíčkáře a handi-
capované sportovce všech odvětví. To 
bylo cílem hudebního festivalu Paradoxy, 
který se uskutečnil 9. června v Lobezském 
parku. Hlavním patronem celé akce byl 
zpěvák a skladatel Daniel Landa.

Návštěvníci hudebního festivalu si mohli 
popovídat s významnými sportovními 

a hudebními hvězdami, získat jejich podpis 
na autogramiádách i pořídit si společnou 
fotografii. Během nedělního odpoledne 
vystoupili jednotliví patroni festivalu, 
např. Michael Foret, Brenda 5, JP Blues 
Band či Olga Lounová s kapelou.

Autogramy rozdávali Václav Pech (rallye), 
Petr Pilát (FMX), Rudolf Kraj (box), Radek 

Motlík (házená) a samozřejmě Daniel Lan-
da, který dlouhodobě podporuje českou 
paraboxerskou asociaci.

Vystoupení Olgy Lounové a následně Da-
niela Landy bylo vyvrcholením a úspěšným 
zakončením celého festivalu Paradoxy.

Autor: redakce a MO Plzeň 4
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V neděli 2. června proběhl v Červeném 
Hrádku dětský den. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří pomáhali s pří-
pravou, především místním hasičům, 

kteří posekali prostor dětského hřiště. 
Akce se vydařila a asi pět desítek dětí 
si zasoutěžilo za krásného počasí. Malí 
i velcí si pak také opekli buřty. Novin-

kou bylo i vyžití na kolotoči a dvou 
skákadlech.

V Červeném Hrádku oslavili dětský den. 
Nechyběly soutěže o ceny a skákadla

Konec letních prázdnin si můžete zpestřit 
sportováním s vedením radnice na akci 
Sportmanie Plzeň 2019. Den s obvodem 
MO Plzeň 4 se uskuteční v pondělí 
19. 8. za obchodním centrem Plazou.

Návštěvníci se seznámí se sportovními 
kluby, které se nacházejí v obvodě. Získají 
kontakty, potřebné informace a rovnou se 
mohou přihlásit na tréninky. Pro děti jsou 
připravené i soutěže o ceny. Za kop na 
branku získají diplom. Účastníci příměst-
ského tábora se mohou zapojit do Letního 
Párty běhu. Ten se uskuteční 24. 8. a pro 
táborové děti je zdarma.

Přijďte si zasportovat 
se zástupci obvodu
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Autor: redakce

Autor: Jana Tomšíková

Sportmanie Plzeň 2018 - ilustrační foto

Dětský den v Červeném Hrádku Dětský den v Červeném Hrádku
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Hrošice Monika Doubravka oslaví 
21. narozeniny. Děti už jí donesly dárky

Autor: J. E. Neklová, SLAVIA SK RAPID PLZEŇ

Již popáté se vypravily mateřské školy 
společně s vedením radnice do plzeňské 
zoo. Děti ze čtvrtého plzeňského obvodu 
jsou totiž kmotřenci hrošice liberijské 
Moniky Doubravky. Ta zanedlouho 
oslaví 21. narozeniny.

K této příležitosti jí donesly její oblíbený 
věnec z břízy, ovoce a zeleniny. Děti jí 
popřály spokojený život, spoustu malých 
hrošíků a hlavně, aby i nadále přinášela 
radost ostatním dětem a všem návštěvníkům.

Hrošík liberijský je pralesní zvíře, které bylo 
objeveno roku 1913 a v plzeňské zoo se 

chová od roku 2010. Váží okolo 300 kg a žije 
v bažinách a v deštném pralese v Africe. 
V lidské péči žije převážně samotářsky, 
nesnese se ve dvojicích, skupinách nebo 
stádech. Rodí se zejména samice, takže 
odchovy samců jsou vítané. Podle odhadů 
žije ve volné přírodě a v zajetí maximálně 
5 000 hrošíků. Je to tedy druh ohrožený.

Ve sportovní hale Slavoje Plzeň se v so-
botu 1. 6. 2019 uskutečnil mezinárodní 
závod v moderní gymnastice. Přihlášeno 
bylo 124 závodnic z Německa, Ruska 
a České republiky.

Plzeňský pohár - soutěž jednotlivkyň 
a Memoriál J. Krocové - soutěž družstev 
proběhly za zájmu představitelů Plzeňského 
kraje, Magistrátu MP a hlavně představitelů 
našeho obvodu. Závod zahájil pan mís-
tostarosta MO Plzeň 4 Zdeněk Mádr a za 
Plzeňský kraj Jiří Struček. Závod ukončil 
Přemysl Švarc z Magistrátu MP.

Závodnice SLAVIA SK RAPIDU vybojovaly 
celkem 3 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové 
medaile. V soutěži jednotlivkyň zlato zís-
kaly Nikola Haišmanová, Diana Lukášová 
a Aneta Hofmanová. Na stříbro dosáhla 

Sofie Červená a bronz Vanesa Betincová 
a Viktorie Bočková. Na 4. místě se umístila 
v silné konkurenci Gréta Havlicová. Všechna 
naše děvčata, která nedosáhla na medaile, 
bojovala a zaslouží si pochvalu. V soutěži 
družstev Memoriálu J. Krocové jsme zís-
kaly stříbro. To byla odměna pro všechny 
naše závodnice. Zlato získaly gymnastky 
z Chomutova a bronz putoval do Ruska.

Plzeňský pohár proběhl v přátelské atmo-
sféře. Ohlasy všech zúčastněných byly velice 
příznivě. Zásluhu na krásném a klidném 
průběhu závodu má celé vedení klubu 
a všechny trenérky. Velká byla podpora 
rodičů, kteří zajišťovali přípravu závodiště, 
ostatní služby a catering. Všem, kteří tento 
závod připravili, patří velký dík. Závod by 
se neuskutečnil bez podpory sponzorů. 
Za jejich podporu děkujeme. Mezi naše 

významné podporovatele patří Městský 
obvod Plzeň 4.

Závodnice SLAVIA SK RAPID 
braly medaile
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20. ročník Plzeňského poháru 
v moderní gymnastice

Hrošici Moniku Doubravku obdivovalo i vedení obvodu Děti z mateřských škol popřály hrošici k narozeninám
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