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Milí sousedé,
dříve než se ve svém úvodníku začnu věnovat záležitostem našeho obvodu, dovolte
mi ještě krátké připomenutí výročí 30 let od
pádu komunismu a železné opony, připomínku těch nejdůležitějších hodnot, které
nám přinesla sametová revoluce a které je
z mého pohledu třeba chránit. Jsem moc
ráda, že celá řada kulturních a veřejných
organizací včetně mnoha důležitých osobností věnovala tomuto tématu patřičnou
pozornost. Hodnoty jako svoboda a de-

mokracie, které dnes řada lidí vnímá jako
dané a zaručené, ještě poměrně nedávno samozřejmé nebyly. A je
důležité tato fakta připomínat
a především mladší generaci
s těmito historickými zkušenostmi
seznamovat. Jak ukazují i různé průzkumy, velká část především mladých
lidí netuší, co totalita v Československu
obnášela. Jen těžko si dokážou představit, že by nemohli svobodně cestovat,
studovat, tvořit, pracovat, ba dokonce ani
svobodně hovořit a vyjadřovat své názory.
I proto se město Plzeň připojilo k putovní
výstavě „Totalita: Multimediální průvodce
Československem 1948 - 1989“, jejímž prostřednictvím na náměstí Republiky připomnělo toto nelehké období našich dějin.
Velmi mě potěšilo, že se s érou totalitního
režimu v Československu přišlo seznámit
tak velké množství školáků a studentů a že
si ji připomnělo i nemalé množství těch,
kteří ji pamatují. Vzpomínky na období
totality velmi rychle blednou a kdy jindy
ji připomenout, když ne teď.
Po tomto vážném celospolečenském tématu
bych se rovněž ráda zmínila o některých
novinkách z našeho obvodu. V době
uzávěrky tohoto čísla bylo potvrzeno, že
vedení kraje i města zařadilo do návrhu
rozpočtu pro příští rok investiční akci re‑
konstrukce Červenohrádecké ulice včetně
vybudování přilehlého chodníku a cyklo‑
stezky. Na tuto stavbu většina obyvatel
této lokality čeká dlouhou řadu let. Jako
obyvatelka Červeného Hrádku tuto pro‑
blematiku velmi dobře znám. Jsem denno‑
denním svědkem toho, jak je pohyb osob,
včetně dětí a cyklistů, na této komunikaci
nebezpečný. I proto patří tato akce mezi

klíčové úkoly, které jsem si předsevzala.
Tento projekt je bohužel dlouhodobě
komplikován problematickými výkupy
pozemků potřebných k realizaci akce.
Navíc tato stavba je společnou investicí
kraje a města, nikoli našeho městského
obvodu. Připomínám, že se jedná o první
část rekonstrukce, u níž se podařilo vypo‑
řádat se s vlastníky pozemků. Druhá etapa
až na druhý konec Červeného Hrádku
se nyní projekčně připravuje. O realizaci
akce, která je ještě podmíněna schválením
zastupitelstva Plzeňského kraje a města
Plzeň, vás budeme průběžně informovat.
Možná jste si všimli, že zvelebujeme ně‑
která veřejná prostranství. V Habrmannově
parku byly na přelomu září a října založeny
trvalkové záhony, na jejichž výsadbu se
nám podařilo získat dotaci z městského
rozpočtu. I v příštím roce budeme v re‑
vitalizaci veřejných prostor pokračovat.
Vzhledem k blížícímu se adventu bych vás
ráda pozvala na slavnostní rozsvícení vá‑
nočního stromu a na mikulášskou nadílku
v našem Doubraveckém klubu. Bližší in‑
formace k programu se dozvíte na dalších
stránkách tohoto vydání, na webových
stránkách úřadu a na facebookovém
profilu městského obvodu.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem
krásný adventní čas, klidné předvánoční
období a především mnoho radostí
s vašimi blízkými.
Lenka Kočová
Autor: Bc. Lenka Kočová,
místostarostka MO Plzeň 4

Lobezský park se může pochlubit dalším
oceněním. Po jarním úspěchu v soutěži
Stavba roku Plzeňského kraje 2018
v kategorii Veřejná prostranství získala
obnova Lobezského parku v celostátní
soutěži Stavba roku 2019 cenu Asociace
pro urbanismus a územní plánování.
Slavnostní vyhlášení soutěže se uskutečnilo v pondělí 21. října v Betlémské
kapli v Praze.
V září loňského roku byla dokončena
celková obnova původního parku, který
vznikl v prostoru bývalého pískovcového
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Zdroj: MO Plzeň 4

V soutěži Stavba roku 2019
získal ocenění i Lobezský park

skladby ve vyšších i nižších patrech ze‑
leně a do terénu citlivě začlenil mobiliář
s moderními fitness a herními prvky. Dů‑
ležitým oceněním je pro samotný obvod

hlavně vysoká návštěvnost parku všemi
kategoriemi obyvatel, včetně škol, mateř‑
ských škol i sportovních klubů.
Autor: Ing. Romana Drábová,
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Zdroj: MO Plzeň 4

lomu již před 84 lety. Projekt Tomáše Rá‑
kose zohlednil místní ekologické a kra‑
jinné aspekty, navrhl zpevnění cest s od‑
vodněním, výsadbu rozmanité druhové

Revitalizace Habrmannova parku pokračuje. Městský obvod Plzeň 4 se rozhodl populární místo zvelebit a obnovit
zaniklé trvalkové záhony. Na přelomu
září a října bylo vysázeno 865 kusů trvalek a 820 kusů cibulovin.
Keřové pásy po obvodu parkového ná‑
městí lemují tři druhy trvalkových květin –
šanta, rozchodník a třtina, na jaře se
mohou obyvatelé těšit na rozkvetlé cibu‑
loviny – narcisy a okrasný česnek. Návrh
byl přitom vypracován s ohledem na
celkovou kompozici parku a s citlivým
přístupem k okolní zeleni. „Věříme, že
příjemné prostředí parku podpořené at‑
mosférou rozmanitých květin bude těšit
návštěvníky ve všech ročních obdobích,“
uvedla místostarostka Městského obvodu
Plzeň 4 Lenka Kočová. Podle jejích slov je
celoročně zajištěna povýsadbová a roz‑
vojová péče rostlin.

Habrmannův park je významným veřejným
prostorem městské čtvrti Doubravka. Místo
je hojně navštěvováno všemi věkovými
skupinami obyvatel a v průběhu celého
roku se zde pořádá řada kulturních a spo‑

Autor: redakce + Ing. Romana Drábová,
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Zdroj: MO Plzeň 4

Habrmannův park zkrásní.
Ozdobí ho nové trvalkové záhony

lečenských akcí. S postupnou revi‑
talizací právě Habrmannova
parku chce obvod pokračovat
i nadále. „Chtěli bychom
udělat z trávníku pobytový
trávník. Zatím k němu bylo
přistupováno tak, že je to oby‑
čejná sídlištní zeleň. My bychom
byli rádi, aby tady lidé mohli trávit
volný čas a aby si tady mohli udělat
třeba i piknik,“ dodala Kočová.
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Doubravka i letos
rozsvítí svůj vánoční strom
Tak opět po roce máme tady Vánoce ☺.
Čas adventu a vánočních svátků, který
si všichni přejeme prožít v klidu se
svými nejbližšími, se blíží, a proto pro
vás Městský obvod Plzeň 4 na závěr
tohoto roku připravil slavnostní akci:
„Rozsvícení vánočního stromu“. Toto
společenské setkání se bude konat v sobotu 30. listopadu od 15 hodin v Habrmannově parku v Plzni na Doubravce.

ději rozzáří oblohu nad bývalou budovou
konzervatoře velký ohňostroj, a to vše za
hudebního doprovodu.

Těšíme se na vás a přejeme všem pohodový
adventní čas a šťastné a veselé Vánoce.
Autor: Pavlína Štěrbová a Barbora Čivišová,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Zdroj: Šárka Hrabáková

Zdroj: Šárka Hrabáková

Během odpoledne se můžete těšit na vá‑
nočně laděná hudební vystoupení a stánky
s občerstvením, na kterých určitě nebude
chybět svařák a další voňavé dobroty na
zahřátí a posilnění. Z programu se také
můžete těšit na mrazivou show v podobě
ukázky tvorby ledové sochy a hned po
17. hodině se uskuteční slavnostní projev
vedení MOP4 a požehnání k adventu, po
kterém si budete moci s plzeňským dět‑
ským sborem Javořičky pod vedením
paní Bedřišky Koželuhové zazpívat vá‑
noční koledy. Pak už budeme v 18 hodin
netrpělivě odpočítávat rozsvícení vánoč‑
ního stromu a hned o několik minut poz‑

Věříme, že vás takto společně strávené
odpoledne svátečně naladí a užijete si
ho s námi jako příjemné vytržení z před‑
vánočního shonu.

Okénko
zastupitelů
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
od zářijového čísla Doubraveckých listů
můžou zastupitelé přispívat do okénka za‑
stupitelů a seznámit tak čtenáře se svým
pohledem či názorem na doubravecké
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dění kolem nás. První věc, se kterou vás
chci seznámit, je zvyšující se kvalita ko‑
munikace mezi úřadem a občany tý‑
kající se veřejného prostoru a in‑
vestic. Letos proběhlo těchto
veřejných jednání hned několik,
nejdiskutovanější se jeví úprava okolí
Chlumu. Ačkoliv se na těchto setkáních
střetne velké množství různorodých názorů,
můžou tato veřejná projednávání přinést
zajímavé poznatky, či upřesnit potřeby
lidí žijících v bezprostředním okolí. Dů‑
ležité je ale mít o čem diskutovat, je tedy
vždy nutné mít připraven prvotní návrh,
studii či projekt, ono nad prázdným pa‑

pírem spolu s velkým množstvím názorů
by těžko něco vzniklo.
Dále bych vás rád seznámil s novinkami
ohledně „skleněného pekla“, objektu Ca‑
rimex. Na bezpečnostním výboru pro‑
bíhají častá jednání s PČR i Městskou

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás jako předseda Ko‑
mise pro životní prostředí Rady MO Plzeň
4 upozornil na možnost, jak jednoduše
a tzv. on‑line nahlásit závadu či jiný pro‑
blém týkající se majetku ve správě města
Plzně. Může se jednat např. o hlášení upo‑
zorňující na nefunkční osvětlení, neupra‑
venou zeleň, poškozené dětské hřiště,
díru v chodníku, přeplněnou popelnici
nebo černou skládku.
Někteří z vás již pravděpodobně zare‑
gistrovali, že Správa informačních tech‑
nologií města Plzně k tomuto účelu pro‑
vozuje mobilní aplikaci „Plzeň‑Občan“
dostupnou pro Android i iOS a nyní také
weby plzni.to a plznito.cz, jejichž pro‑
střednictvím taktéž můžete závady na‑

policií Plzeň 4 ohledně stavu objektu,
obsazenosti a jeho kontroly. Zde musím
pochválit obě policejní složky, ke kont‑
rolám docházelo často a bylo vidět, že
situace je co nejvíce pod kontrolou. Ale
proč o tom píši? Souhrou okolností došlo
k pronajmutí pozemku s budovou novému

nájemci, ten má s budovou nové plány.
Pro začátek nechal vyspravit plot, vystě‑
hovat místní bezdomovce a plánuje celou
budovu vyklidit, a to vše na své náklady.
Snad se tedy brzy dočkáme místa, které
nebude ostudou nejen pro Doubravku,
ale i pro celé město.
Autor: Ing. Jan Kakeš,
zastupitel za ANO

hlašovat. V současné době obsahuje ap‑
likace Plzeň‑Občan čtyři základní skupiny
informací: Životní situace, Hlášení závad
(alias PlzniTo), Kontakty a MHD a parko‑
vání. Vzhledem k tomu, že aplikace byla
využívána téměř výhradně jen k hlášení
závad, bude stávající aplikace v nejbližší
době nahrazena novou, jež bude pro uži‑
vatele přehlednější a jednodušší, a z pů‑
vodních čtyř skupin bude zachována pouze
část pro hlášení závad.
Mobilní aplikace funguje jednoduše:
Nahlásíte závadu, přidáte krátký popis,
případně fotografii a aplikace lokalizuje
místo závady. Následně můžete v aplikaci
sledovat, zda a kým je vámi zadané hlá‑
šení řešeno a jakým způsobem.
Rád bych poděkoval všem, kteří již v mi‑

nulosti takto pomohli zlepšit kvalitu ži‑
vota v Plzni, a podpořil i ostatní, aby se
také neváhali zapojit.
Autor: Ing. Miloslav Kepka,
zastupitel za ODS

skončit zabezpečením proti
vniku „nechtěných“
návštěvníků a po‑
sléze i snad
komerčním
využitím při‑
lehlých po‑
zemků. Takže tady se
snad „blýská na lepší časy“. Druhý pro‑
blém je podstatně složitější. V prvé řadě
není místo výstavby případného ob‑
jektu, zvaného pro zjednodušení „Kyšické
haly“, na území městského obvodu ani
na katastru města Plzně. A tak přestože
je možné se domnívat, že by se jeho vý‑
stavba minimálně Červeného Hrádku, ale
asi celé Doubravky velmi výrazně dotkla,
například v nárůstu silniční dopravy, není
moc možností, jak v rámci samosprávy, tak
i státní správy, jak do problému vstoupit.
Přesto existuje několik možností, které je
třeba prověřit. Proto jsem jako předseda
kontrolního výboru navštívil paní starostku
Kyšic Martinu Beranovou a společně jsme
si nejen vyměnili informace, ale hlavně dis‑
kutovali další možnosti. Vy, co problematiku
neznáte, tak jen velmi zjednodušené shrnutí.
V minulosti zde developer plánoval vznik
velkého nákupního centra typu Globus nebo
Olympie. Tomuto záměru také odpovídal
schválený územní plán obce Kyšice. Tento
objekt nakonec nikdy nevznikl. V současné
době došlo k modifikaci záměru develo‑
pera a v místě mají vzniknout jednotlivé

Příspěvek
Kontrolního výboru
Vážení spoluobčané,
kontrolní výbor se v posledních měsí‑
cích mimo běžnou agendu věnuje i pro‑
blematice „Carimexu“ a „Kyšických hal“.
Touto agendou jej pověřilo, na jeho žá‑
dost, zastupitelstvo městského obvodu. Na‑
před malá rekapitulace. Skleněné peklo,
Hrůza u silnice, Bílý dům nebo Ubytovna
pro feťáky, tak pod těmito různými přezdív‑
kami je známa nedostavěná budova na‑
proti Baumaxu v dolní části Rokycanské
třídy. Nezkolaudovaný objekt již řádku
let nedělá obvodu zrovna hezkou vizitku.
Probíhají nebo probíhaly zde soudní spory
mezi majitelem a městem Plzní. Postupně
se z objektu stalo místo, kde se dost často
pohybovaly „existence“, které byste po se‑
tmění nechtěli potkat. V posledních dnech
či týdnech se ale začalo objevovat ale‑
spoň částečné řešení problému. Nový ná‑
jemce objektu napřed přistoupil k tomu,
že se domluvil s „nájemníky“ z řad bezdo‑
movců, a ti objekt opustili. Následně začalo
vyklízení a uklízení objektu. To by mělo

haly (mimo jiné), kde by podle deklarace
vlastníka pozemků měl být provozován
internetový obchod. Není žádné tajem‑
ství, že velká část obyvatel, kterých by se
výstavba dotkla, je mírně řečeno „velmi
zdrženlivá“. Proto je třeba maximálně vy‑
užít všechny zákonné možnosti, jak pro‑
věřit dopad objektu na jeho okolí, a to
nejen z hlediska životního prostředí, ale
i z hlediska bezpečnosti nebo třeba sil‑
niční dopravy. Jistě pochopíte, že není
cílem těchto řádek popisovat všechny
možnosti nebo postupy, které by připadaly
v úvahu. Cílem je maximálně pomoct obci
Kyšice, ale i kontrolovat, jestli se správně
využívá těch několik málo možností, které
má v této problematice město Plzeň. Uka‑
zuje se, že zákon sice požaduje„posouzení
vlivu na životní prostředí“, ale posouzení
celkového vlivu na stávající obyvatele se
jaksi nekoná nebo jen ve velmi omezené
míře. Tady asi zákonodárci trošku zaspali…
V současné době je podáno odvolání (ně‑
kolik desítek) proti novému „územnímu
rozhodnutí“ u krajského úřadu a čeká se
na jeho rozhodnutí. Také probíhá jed‑
nání ke změně územního plánu obce Ky‑
šice, které by upřesnilo využití zmíněného
území. Situaci okolo obou objektů se na‑
dále kontrolní výbor zabývá a až budou
k dispozici nové informace, rád se o ně
s Vámi podělím.
Autor: Bc. Michal Chalupný,
předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 4
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Netradiční projekční dóm ozdobil
od 21. do 26. října náměstí Republiky v Plzni. Návštěvníci se v něm za
použití nejmodernějších technologií
a prostřednictvím multimediálního
zážitku na několik okamžiků vrátili
do reálií totalitního Československa
i přelomové doby roku 1989.

Plzeňané si
připomněli totalitní režim

Nafukovací bílá stavba s velkou černou
kupolí pojala až 110 diváků. Lidé při asi
dvacetiminutovém promítání leželi na
plážových lehátkách a koukali do ku‑
pole, kde běžela 3D projekce a video‑
mapping s milníky let 1948 až 1990.

Zajímavou podívanou si nenechali ujít ani zástupci MO Plzeň 4

Setkání
starostů velkých obvodů

Zdroj: MO Plzeň 4

Před samotnou kupolí byly k vidění
panely s fakty a QR kódy, kde se lidé
dozvěděli ještě více a ozřejmili si his‑
torický kontext, například o procesu
s Miladou Horákovou.
Projekt TOTALITA Multimediální prů‑
vodce Československem 1948–1989
vznikl při příležitosti 30. výročí listopa‑
dové revoluce. Kromě Plzně se z po‑
dobného zážitku mohli těšit v Českých
Budějovicích, v Brně a v Praze.
Autor: redakce

Doubravky Tomáš Soukup zmínil, že
by rád více spolupracoval s develo‑
pery a většími firmami na rozvoji ve‑
řejného prostoru.
Autor: Miroslava Tolarová
Plzeňský deník/red

Diskuze, problémy, inspirace

Všechny obvody se například potýkají
s nedostatkem parkovacích míst a není
příliš způsobů, jak tento problém levně
a navždy vyřešit. Na druhou stranu ne‑
dostačující kapacitu mateřských škol
řeší jen třetí plzeňský obvod. Pak jsou
ovšem problémy specifické, které musí
obvody řešit samostatně. Sem patří na‑
příklad dlouhodobá uzavírka Slovanské
ulice, kvůli níž podnikatelé žádají kom‑
penzaci za ušlý zisk, plánovaný odkup
rozhledny na Chlumu, nebo probíhající
stavba Chrástecká – Na Roudné – Plaská,
která zasáhne v příštím roce především
obyvatele prvního a čtvrtého obvodu.
Setkání ale také ukázalo, že se obvody
mohou navzájem inspirovat. Starosta
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Zdroj: Martina Šmejkalová, Plzeňský deník

Řeší čtyři velké plzeňské obvody všechny
stejné problémy? Setkání se starosty,
které pořádal Deník v úterý 15. října,
dokázal, že částečně ano.

Zdroj: Martina Šmejkalová, Plzeňský deník

Cíl Doubravky: Obnovit Lopatárnu
Velkým úspěchem ve čtvrtém plzeňském obvodu je zabezpečení budovy
u stavebních strojů, kde se léta shlukovali lidé bez domova.
Jaká je budoucnost vrchu Chlum? Co se
stane s areálem známým jako Lopatárna?
A jak mohou obyvatelé čtvrtého obvodu
aktivně rozhodnout o použití peněz? To
i mnoho dalšího prozradil v rozhovoru
starosta Tomáš Soukup.
Pane starosto, jak hodnotíte uplynulý
rok ve funkci?
Jsem v oboru starostování nováček,
předtím jsem na úřadě nepracoval. Uply‑
nulý rok pro mě znamenal obrovský střet
s realitou samosprávy a státní správy,
protože jsem přišel z úplně jiné sféry.
Zmíním ale dvě věci, které jsme na ob‑
vodě rozjeli a jež jsou pro mě srdeční zá‑
ležitostí. Jednou z nich je participativní
rozpočet, tedy projekt Rozhodněte sami.
To znamená, že lidé se mohou podílet
na tom, na co konkrétně se peníze vyu‑
žijí. Lidé mohou aktivně navrhovat, co by
chtěli zlepšit v našem obvodu. A druhou
věcí, která se podle mě podařila, je ce‑
loroční provoz školek. Rodiče to ocenili
a ředitelky měly také radost. Byl to pi‑
lotní projekt a teď nás čeká ještě celkové
vyhodnocení.
Pokud jde o život ve čtvrtém obvodu,
co konkrétního chystáte do konce roku
a v letech příštích?
Máme spoustu svých investičních akcí
i řadu dalších, na kterých se podílíme.
Aktuálně probíhá rekonstrukce Mohy‑
lové ulice. Běží už rok a půl a bude trvat
až do května 2020. Byla dlouho odklá‑
dána, ale už to byla opravdu nutnost.

Pokud mohu pochválit i předchozí vedení
obvodu, tak musím říct, že my naštěstí
máme školky v dobrém stavu. Budeme
ale dělat novou školku v Újezdu, kde je
bývalá družina. Mimochodem budova
nové družiny vyhrála stavbu plzeňského
kraje. Byli bychom rádi, kdyby ze staré
družiny byla nová školka – nejdéle do
roku 2021. A nemohu zapomenout ani na
velkou společnou investiční akci správy
veřejného statku a obvodu v řádu 37 mi‑
lionů. Jde o revitalizaci vnitrobloku Re‑
voluční a Rodinné ulice. Součástí stavby
bude oprava ulic a přibudou i parkovací
místa. Finálním výsledkem pak bude také
zefektivnění dopravy. Diskutovalo se také
o novém úřadu MO4 – budoucí budova
by měla být na Habrmannově náměstí,
respektive ve Školní ulici. Chtěli bychom,
aby to byl takový přirozený střed obvodu.
Když se podíváme na vrch Chlum
a areál Lopatárny, jaká je vaše vize do
budoucna?
Byl bych moc rád, kdyby město nebo
ještě lépe obvod získal Chlum do svého
vlastnictví. Chtěl bych, aby tam vznikla
Pikova chata – víte, dříve tam bývala re‑
staurace s tímto názvem a byl bych rád,
aby se obnovila. Měli jsme už veřejné
slyšení, kterého se zúčastnilo asi 250 lidí.
Takový velký zájem je pro nás signál, že je
opravdu potřeba se tomu věnovat a zre‑
alizovat své záměry. K otázce Lopatárny –
před pár týdny obvod schválil záměr
města o odkupu části tohoto sportov‑
ního areálu. Jsou tam majetkově právní
problémy, ale chceme, aby to byl dál
sportovní areál. Rozhodně nejde o žádný
developerský projekt, jak se lidé často
ptají. Sportovní areál to byl, teď to spor‑
tovní areál bohužel není, ale sportovní
areál to zase bude!
Velkým tématem Plzně je bezpečnost.
Máte u vás v obvodu dostatek strážníků?

Městských policistů u nás není tolik, ale
fungují dobře. Pořizovali jsme jim elek‑
trokola, aby se mohli rychleji pohybovat.
Jinak městská policie se přesouvala do
nové moderní budovy v Lobzích.
Jak tedy celkově hodnotíte bezpečnost
na Doubravce? A které zásadní kroky se
podařilo za poslední rok zrealizovat?
Doubravka a okolí patří k nejbezpeč‑
nějším částem Plzně s vysokou úrovní
objasněnosti nezákonné činnosti. Na
měsíční bázi se schází tzv. bezpečnostní
štáb, se zástupci PČR a městské policie,
který monitoruje situace a přijímá roz‑
hodnutí. Letos jsme se zaměřili na zvý‑
šenou kontrolu ubytoven a pohybu lidí
bez domova v našem obvodě. V tomto
ohledu je jistě největším úspěchem vyk‑
lizení budovy areálu u stavebních strojů
na Rokycanské, kde dlouhodobě pře‑
bývalo až devadesát lidí bez domova.
Všechny se nyní podařilo vystěhovat.
Většinou šlo o cizince, kteří podle infor‑
mací nového nájemce odjeli zpět do své
vlasti. Budova je nyní zabezpečena a je
postupně vyklízena od odpadu.
Jak je na tom Doubravka s parkováním
a jaký je váš postoj ohledně chystaných zón?
Bohužel i některé části Doubravky jsou
z hlediska parkování problematické. Jde
především o okolí polikliniky nebo Party‑
zánské a Spolkové ulice. Právě jsme zahá‑
jili diskusi s Útvarem koncepce a rozvoje
o možnostech regulace parkování pro
rezidenty v určitých oblastech. V příštím
roce bychom rádi provedli analýzy a při‑
pravili celkovou koncepci. Podmínkou
by jistě bylo vybudování záchytných
parkovišť, nebo parkovacích domů na
příjezdu od Prahy.
Autor: Martina Šmejkalová
Plzeňský deník
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Vandalismus
na území obvodu
Také v letošním roce se musí zaměstnanci Úřadu městského obvodu Plzeň
4 potýkat s řadou škod způsobených
vandaly, a to především na dětských
hřištích a městském mobiliáři na veřejně přístupných prostranstvích.
Už opakovaně dochází k poškozování
laviček před vchodem do 14. ZŠ a na
nedalekém dětském hřišti, k tomu roz‑

bitá zemní svítidla, pokres‑
lená konstrukce podia
či odcizené pítko na
Habrmannově ná‑
městí, poškozo‑
vání dřevin, ničení
laviček či návštěvních
řádů dětských hřišť a her‑
ních prvků.

Dalším nešvarem je velice časté odklá‑
dání objemného odpadu na místa, která
k tomuto účelu nejsou určena, a to pře‑
devším k bezprostřednímu okolí kon‑
tejnerových stání. To vše i přesto, že je
na Jateční ulici k dispozici sběrný dvůr
s celotýdenní otevírací dobou, kde lze
tento odpad bezplatně odevzdat.
POŠKOZENÍ

Za účelem odhalování pachatelů tako‑
véhoto či podobného protiprávního
jednán, bude Úřad městského obvodu
Plzeň 4 na problémové lokality umis‑
ťovat kamery, jež budou veřejné pro‑
stranství nepřetržitě sledovat a dále ve
spolupráci s Městkou policií Plzeň vyu‑
žívat tzv. fotopastí.
Občany prosíme, aby se v případě, že by
se stali svědky takového jednání, nepro‑
dleně telefonicky obraceli na telefonní
linku 158 či 156.
Příklady škod na městském majetku na
území obvodu Plzeň 4 za rok 2019 a je‑
jich vyčíslení:
Autor: Bc. Lukáš Vojta,
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

ZPŮSOBENÁ ŠKODA
22 500 Kč

Poškození zemních svítidel, Habrmannovo náměstí

52 000 Kč

Poškození lavičky na pěší zóně za OD Centrum

3 500 Kč

Odcizení sedáků houpaček, dětské hřiště Pod Vrchem 75

4 000 Kč

Odstranění graffiti z herního prvku Loď, Kolmá ulice

5 000 Kč

Odcizení pítka a poškození pilíře s jističi, Habrmannovo náměstí

7 000 Kč

Poškození stojanů návštěvního řádu dětského hřiště, Těšínská 6 a Družby 13

5 000 Kč

Zdroj: MO Plzeň 4

Opakované poškození laviček u pěší zóny k 14. ZŠ, Zábělská ul.
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V pořadí již čtvrté vítání občánků
v tomto roce se uskutečnilo 1. října
v obřadní síni úřadu. Slavnostní odpoledne již tradičně doprovodil po hudební stránce sbor Javořičky při ZUŠ
Bedřicha Smetany z Plzně Lobez pod
vedením Bedřišky Koželuhové. Nové
občánky obvodu přivítal místostarosta
obvodu Zdeněk Mádr.
Přivítáno bylo oficiálně 6 holčiček a 15
chlapečků. Všem místostarosta Mádr po‑
přál co nejvíce zdraví a štěstí, rodičům
pak hodně trpělivosti a píle. Ve své slav‑
nostní řeči také zmínil, že doufá, že se
novým občánkům bude ve čtvrtém pl‑
zeňském obvodě dobře vyrůstat. Každý
z občánků byl obdarován dekou a dár‑
kovým balíčkem, který obsahoval dět‑
skou čepičku, bryndáček a přebalovací
podložku. Maminky občánků byly obda‑
rovány ještě květinou v podobě bílé lilie.
Autor: Veronika Nová,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Zdroj: MO Plzeň 4

Zdroj: MO Plzeň 4

Přivítání nových
doubraveckých občánků

Jak se již stalo novodobou tradicí, přivítali jsme v říjnu na naší radnici jubilanty, kteří dovršili významná životní
jubilea 80, 85, 90 let a výše. Tentokrát
jim za obvod poblahopřál místostarosta městského obvodu Václav Beran.
Setkání se konalo v obřadní síni úřadu,
kde se sešel vysoký počet jubilantů. Po
úvodním zaznění písničky v podání Plzeň‑
ského dětského sboru při ZUŠ Bedřicha
Smetany z Plzně Lobez pod vedením Be‑
dřišky Koželuhové vyjádřil místostarosta

poděkování všem jubilantům, kteří přišli,
a zároveň všem popřál co nejvíce štěstí,
zdraví a spokojenosti. Každý z jubilantů
obdržel dárkový balíček a kytičku. Na
závěr tohoto setkání si místostarosta
připil na zdraví se všemi přítomnými ju‑
bilanty. V letošním roce to bylo již deváté
setkání jubilantů se zástupci Městského
obvodu, celkem bylo od začátku letoš‑
ního roku obdarováno 329 občanů na‑
šeho obvodu.
Autor: Veronika Nová,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Zdroj: MO Plzeň 4

Jubilantům blahopřál
místostarosta Václav Beran
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Ve věku 86 let zemřel 10. října legendární plzeňský kapelník Ota Heller.
Obyvatelé Doubravky jej dobře znali,
od poloviny 60. let totiž bydlel v Železničářské ulici. Rád také na Doubravce
koncertoval – v Habrmannově parku, D
KLUBU nebo OD CENTRUM.
Ota Heller se narodil 28. 4. 1933 v Soustově
u Kdyně. V plzeňské Škodovce se vyučil
strojním zámečníkem a tehdejší Závodní
klub ROH mu umožnil v hudební škole
výuku na trumpetu. V roce 1960 se jako
sedmadvacetiletý stal kapelníkem. Jeho ta‑
neční orchestr se brzy stal jednou z nejob‑
líbenějších a nejlepších hudeb v tehdejším
Západočeském kraji. Hrál zejména v Plzni –
v Měšťanské besedě, Peklu i Svazáčku na

Divadlo
PLUTO
Divadlo PLUTO si pro své příznivce připra‑
vilo neobvyklé dárky v podobě dárkových
poukazů. K poukazu v hodnotě 1.200,– Kč
lze navíc získat plakát kalendáře Divadla
PLUTO, celokovovou propisovací tužku
s logem divadla a čtyři kapesní kalendáříky.
Mimořádnou pozornost bychom doporučili
věnovat DVD Tajemství Divadla PLUTO,
které v zábavných ukázkách ze všech 30
titulů vás zábavně provází celou dvaceti‑
letou historií divadla, včetně rozhovorů
s herci a dalšími známými osobnostmi,
které s Divadlem PLUTO spolupracují,
jako např. režisér Zdeněk Troška, Antonín
Procházka atd.
A jak lépe se rozloučit než naším mottem Humor je sůl života, vítejte k nám do PLUTA!

Autor: Divadlo Pluto
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Později založil ještě dechový or‑
chestr, se kterým hrál až do své
smrti. Koncertoval s ním v mnoha
zemích a všude propagoval českou muziku
a město Plzeň. Založil také tradici hraní vá‑
nočních koled na Štědrý den z věže chrámu
sv. Bartoloměje.
Byl nejstarším aktivním kapelníkem v Pl‑
zeňském kraji – orchestr vedl téměř 60 let.
Nejen dirigoval, ale v některých skladbách
ještě hrál na trumpetu a to až do posled‑
ních dnů. Nebyl už zdráv, ale ještě 1. října
koncertoval v Habrmannově parku.
Rozloučení s Otou Hellerem se konalo
pouze v rodinném kruhu. Na jeho hudbu
budou však mnozí lidé, kterým rozdával
radost a pohodu, vzpomínat.
Autor: Jan Kvídera

Zdroj: z archivu Jana Kvídery

Vzpomínka
na Otu Hellera

tanečních zábavách, maturitních
i jiných plesech, odpoledních
čajích i tanečních kurzech.
Muziku Ota Heller dělal
vždy po práci mimo své
zaměstnání jako koníčka.

Zpívání u stromečku
v Červeném Hrádku
20. 12. 2019 od 18:00 hod.
Zveme Vás na tradiční zpívání u rozsvíceného
stromečku v Červeném Hrádku v parku. Hrádecká
omladina pod vedením Markéty Kourové si pro
Vás připravila tradiční i méně známé koledy.
Občerstvení bude zajištěno.

Těšíme se na vás
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Akce
Doubraveckého klubu

Program:
15.00
16.30
17.15
17.40
18.00
18.05

Collegium Fiddle Dolce – M. B. Karpíšek a jeho hosté
Ledové sochy – ukázka tvorby
Slavnostní projev vedení MOP4 a požehnání k adventu
Vánoční koledy – pěvecký sbor Javořičky ZUŠ Bedřicha Smetany
Rozsvícení vánočního stromu
Ohňostroj
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