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Řadu investic pro letošní rok připravil 
čtvrtý plzeňský obvod. Mezi nejvýznam-
nější z nich patří stavba cyklostezky, 
nové parkoviště nebo třeba proměna 
okolí 22. základní školy.

„Vstup do školy bude nově bezbariérový 
a vznikne v ní prostor pro bezpečné uložení 
kol. Zároveň dojde k revitalizaci prostranství 
v okolí školní budovy tak, aby bylo vhodné 
pro odpočinek i shromažďování dětí,“ říká 
místostarosta Zdeněk Mádr.

Investice si vyžádá 8,3 milionu korun. Za-

tímco obvod zafinancuje obnovu prostran-
ství před školní budovou za 6,6 milionu, 
nový vstup s přístřeškem za zbývající pe-
níze zaplatí město Plzeň. Stavba by podle 
předpokladů mohla odstartovat v druhé 
polovině roku. Podmínkou je ale právě 
spolufinancování ze strany města.

Cyklostezka spojí 
Hrádek s Újezdem

Cyklisté, in -line bruslaři i pěší se mohou 
těšit na novou 1,8 kilometru dlouhou cy-
klostezku Na Drážkách, která propojí Čer-

vený Hrádek s Újezdem. Stavební 
povolení by úřad měl získat letos 
na jaře, rok poté by mohly od-
startovat stavební práce.

„Jedná se o jednu z cest, jak bez-
pečně propojit Červený Hrádek s Újez-

dem ve chvíli, kdy mezi oběma městskými 
částmi neexistuje bezpečná komunikace 
pro chodce podél Červenohrádecké ulice,“ 
uvádí starosta Tomáš Soukup.

Řidiče jistě potěší vybudování nového par-
koviště v lokalitě u sv. Jiří v místě bývalých 
usazovacích nádrží vodárny. V rámci první 
etapy stavby zde vznikne 75 nových stání.

„Stavba je připravena a nyní jednáme se 
Správou veřejného statku města Plzně 
o možné finanční spoluúčasti. Parkoviště 
bude sloužit návštěvníkům kulturních akcí 
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Nová cyklostezka i parkoviště, 
rok 2020 je ve znamení investic

Vážení a milí spoluobčané,

s příchodem jara se postupně rozbíhají 
práce na úpravě zeleně a parků, zahájeny 
budou opravy chodníků a komunikací, ale 
i větší investiční akce, o kterých si přečtete 
na dalších stránkách tohoto vydání. Pozor-
nost věnujeme i dětským hřištím, momen-
tálně probíhají revizní kontroly dětských 
prvků a výměna písku v pískovištích. Za-
hájeno bylo rovněž strojní metení komu-

nikací a v dubnu bude provedeno 
další blokové čištění parkova-

cích stání.

Pokračovat budeme v revita-
lizaci Habrmannova parku – loni 

jsme sem nechali vysadit stovky tr-
valek, letos se zaměříme na zlepšení kva-
lity trávníku. V plánu máme založení včelí 
medonosné louky v prostoru mezi Doubra-
veckou a Chrásteckou ulicí. Tato lokalita 
byla vyčištěna od velkého nepořádku 
a postupně by se mohla proměnit v roz-
kvetlou louku, která bude lahodit nejen 
našemu oku, ale rovněž bude přínosem 
pro včely a jiné živočichy. Proměňovat se 
budou další vnitrobloky v sídlištích. Zapo-
jíme obyvatele z okolí a naše návrhy na re-
vitalizaci se zájemci projednáme.

Dalším tématem je prázdninový provoz 
mateřských škol. Plzeňské obvody přistu-
pují k této problematice různě. My jsme 
loni otestovali celoroční provoz školek 
a ohlasy byly jednoznačně pozitivní. Radost 
jsme udělali rodičům a především dětem, 
které mohly o prázdninách zůstat ve svých 
školkách. Proto i letos v létě zůstane většina 
našich školek otevřená. Výjimkou je malá 
školka v Újezdě, pro kterou bude prázd-
ninový provoz zajišťovat 64. MŠ v ulici Pod 
Chlumem. Větší oprava pak proběhne v 6. 
MŠ v Republikánské ulici, kde je v tomto 
roce plánováno odstranění vlhkosti bu-

dovy. Tato akce za zhruba 2,5 milionu ko-
run si pravděpodobně vyžádá uzavření 
školky v letních měsících. Pro tuto školku 
bude v případě potřeby zajištěn náhradní 
prázdninový provoz v 54. MŠ ve Staniční 
ulici. Rodiče dětí by o provozu měli být 
informováni prostřednictvím svých ma-
teřských škol v průběhu dubna.

Mám velkou radost z podnětů vzešlých 
z participativního rozpočtu. Nezapomeňte 
se zapojit do hlasování a podpořte návrh, 
který vás zaujal. Přestože se na všechny 
projekty nedostane, pro nás jsou tyto ná-
pady inspirací a rozhodně s nimi budeme 
dále pracovat i nad rámec participativního 
rozpočtu. Letos jsme na vítězné projekty 
vyčlenili dva miliony korun, příští rok by to 
mohlo být až 2,5 milionu korun.

Během přípravy tohoto čísla Doubravec-
kých listů se každým dnem měnila situace 
v souvislosti s výskytem nového typu ko-
ronaviru na území ČR. Opatření se dotkla 
mimo jiné provozu škol, školek nebo po-
řádání hromadných akcí. Proto prosím sle-
dujte náš web a facebookový profil, kde 
budou informace týkající se našeho ob-
vodu průběžně aktualizovány, případně 
kontaktujte telefonicky náš úřad.

Přeji vám pěkné a klidné jarní dny.

Vaše místostarostka Lenka Kočová

Úvodník 
místostarostky
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Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

u sv. Jiří nebo lidem, kteří se budou po-
hybovat po cyklostezce. Při akcích, jako je 
tradiční pouť, totiž dochází k zácpám v pro-
storu za železniční tratí,“ vysvětluje Mádr.

Blok ulic se promění k nepoznání

Proměnou již prochází blok ulic Revoluční, 
Republikánská a Rodinná. Investici za více 
než 30 milionů realizuje Správa veřejného 
statku města Plzně, obvod na ni přispěl 6 
miliony. Dochází zde k rekonstrukci sítí, 
budování parkovacích míst a obnově ze-
leně. Revitalizace bude dokončena letos 

a v budoucnu na ni naváže stavba lávky 
přes Rokycanskou ulici, která nahradí stá-
vající podchod. Bezbariérová lávka pro 
chodce a cyklisty má nahradit nevyhovu-
jící podchod v oblasti Letné. Její stavba by 
měla začít do roku 2022.

„Rovněž se počítá se změnou dopravního 
značení, pomocí kterého dojde k vytvo-
ření jednosměrných ulic. Díky tomu řidiči 
budou moci parkovat své vozy po obou 
stranách ulice, aniž by porušovali dopravní 
předpisy,“ říká starosta Soukup.

V plném proudu je také rekonstrukce ha-
sičské zbrojnice v Bukovci. Oprava stře-
chy a izolací zdiva si vyžádá 1,9 milionu. 
Celkem 2,5 milionu pak bude stát oprava 
6. mateřské školky. V červnu bude rovněž 
dokončena největší letošní investice na 
území obvodu, kterou je rekonstrukce Mo-
hylové ulice za více než 90 milionů korun.

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Opatření kvůli koronaviru

Úřad městského obvodu Plzeň 4 byl nu-
cen přijmout opatření v reakci na šířící se 
epidemii koronaviru Covid-19. Na základě 
nařízení vlády byly omezeny úřední dny 
na vymezené hodiny v pondělí a středu. 
Občany prosíme, aby své záležitosti, po-
kud je to možné, řešili elektronicky nebo 
telefonicky na lince 378 031 114. Zaměst-
nanci úřadu jsou jim připraveni s tímto po-
stupem pomoci. Ve vstupních prostorách 
do úřadu využijte dezinfekční prostředky, 
které jsou umístěny ve vchodu do budo-
vy. S velkou lítostí rovněž oznamujeme, že 
musely být zrušeny veškeré akce D-Klubu, 
zrušeno bylo i blahopřání jubilantům, výdej 
vstupenek do divadla a prodej dubnového 
zájezdu pro seniory do Prahy. Neuskuteč-
ní se ani setkání vedení obvodu s občany 
Červeného Hrádku, které mělo proběh-
nout ve čtvrtek 26. března. Před uzávěrkou 
Doubraveckých listů navíc vláda ve čtvrtek 
12. března vyhlásila nouzový stav po dobu 

30 dnů a dne 16. března omezila volný 
pohyb osob na území České repub-

liky s výjimkou cest do zaměstnání, 
cest za účelem nákupu potravin aj. 

Informace o aktuálních opatřeních, 
náhradních termínech akcí nebo aktu-

ální úřední hodiny naleznete na webových 
stránkách www.umo4.plzen.eu, facebooko-
vém profilu a vývěsných tabulích. Děkujeme 
za pochopení.

V Homolkách vznikne alej

Doubravecký park V Homolkách bude zdo-
bit nová platanová alej. „Platany v parku vy-
sadíme na jaře v počtu patnácti kusů,“ uvá-
dí Lukáš Vojta, vedoucí Oddělení životního 
prostředí Městského obvodu Plzeň 4. Ob-
vod vysází i další listnaté stromy, a to ideál-
ně v blízkosti míst, kde došlo k pádu stromů 
během únorové vichřice Sabine.

Úklid po vichřici

Poděkování patří všem úklidovým četám 
a jednotkám sboru dobrovolných hasičů, 
kteří při únorové vichřici Sabine odvedli per-
fektní práci. Vichr s prudkým deštěm vyvra-
cel stromy, vlivem počasí došlo k popadání 
dopravního značení i vyplavení sklepních 
prostor. Hasiči v první řadě odklidili pře-
kážky z komunikací, které blokovaly prů-

jezd vozidel, nebo komplikovaly průchod 
pěších. Likvidace škod trvala několik dnů.

Nový kontejner na kov

Společnost Čistá Plzeň umístila nový kontej-
ner na kov za prodejnu Lidl ke stanovišti se-
parovaného odpadu u křižovatky ulic V Malé 
Doubravce x Staniční. Další nádoby na kov 
jsou u křižovatky ulic Ke Kukačce x Partyzán-
ská a Křivá x Červenohrádecká v Červeném 
Hrádku. Do kontejnerů je možné vhazovat 
plechovky, kovová víčka, zátky, alobal a dal-
ší kovové drobnosti. Svoz nádob probíhá 
jednou za tři týdny, kdy je v kontejnerech 
nahromaděno kolem tři čtvrtě tuny kovu. 
Pilotní projekt byl zahájen v roce 2019. Po-
kud se nádoby na kov osvědčí, Čistá Plzeň 
jejich síť rozšíří.

Aktuality 
z obvodu
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Velký sál doubravecké radnice 
od února zdobí obrazy 

malíře Jiřího Čady, 
který ztvárnil práci 
strážníků. Výstavu 

je možné spatřit do konce března. Přesně 
17. dubna ji vystřídá expozice k 30. výro-
čí Salesiánského střediska mládeže Plzeň.

Participativní rozpočet, který Městský 
obvod Plzeň 4 zavedl jako první obvod 
v Plzni, míří do finále. Občané do něho 
v první fázi přispěli 49 nápady a návrhy, 
jak z veřejných peněz vylepšit okolí, ve 
kterém žijí. O návrzích, které splňují pod-
mínky, nyní budou hlasovat. Obvod na 
jejich realizaci vyčlenil 2 miliony korun.

„Máme radost z toho, s jakou odpověd-
ností občané k participativnímu rozpočtu 
přistoupili. Za tři měsíce podali 49 návrhů, 
z nichž je velká část proveditelná. V období 
od 1. května do 1. června budou občané 
o těchto návrzích hlasovat. Vítězné projekty 
pak chceme zrealizovat do jednoho roku,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Mezi nominovanými projekty, které splňují 
kritéria, jsou například stavba pumptrac-
kové dráhy pro bikery, zlepšení mikrokli-
matu na konečné zastávce trolejbusu číslo 
16 pomocí stavby zelené střechy, vybu-
dování veřejných grilovacích míst v blíz-
kosti kostela sv. Jiří nebo výsadba včelí 
loučky s kvítím.

Zapojení občanů bude klíčové

„Věříme, že hlasování bude napínavé do 
poslední chvíle a že se ho zúčastní co 
nejvíce občanů, kteří nyní mají jedineč-
nou šanci vylepšit veřejný prostor, ve kte-
rém žijí. Rozhodnout nakonec může i to, 
jak velkou podporu jimi favorizovanému 

projektu dokážou ve svém oko-
lí zajistit,“ uvádí místostarostka 

obvodu Lenka Kočová.

Hlasování bude zahájeno 1. květ-
na na webu www.rozhodnetesami.

cz, kde je již k nalezení galerie vámi 
navržených projektů. Ještě před samot-
ným hlasováním bude spuštěna marketin-
gová kampaň. Na realizaci nápadů čtvrtý 
plzeňský obvod vyčlenil celkem dva milio-
ny korun. Prioritu dostane vítězný projekt, 
od kterého se bude přistupovat k realiza-
ci dalších projektů, dokud se alokovaná 
částka nevyčerpá.

Šance i pro vyřazené projekty

Už nyní je jasné, že část nápadů z řad ve-
řejnosti však alespoň prozatím zůstane jen 
na papíře. Patří mezi ně návrh na odstraně-
ní největší černé stavby na území západo-
české metropole – Carimexu i vybudování 
výtahu u doubravecké železniční zastávky. 
V obou případech se jedná o stavby, kte-
ré především z majetko -právních důvodů 
nesplnily stanovené podmínky participa-
tivního rozpočtu.

„Mezi nápady se objevila i úprava okolí 
rozhledny Chlum, která rovněž nemůže 
být zahrnuta do participativního rozpočtu. 
Dobrou zprávou ale je, že ji budeme řešit 
jako samostatný projekt, na kterém se po-
dílí Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. 
Momentálně vstupujeme do fáze přípravy 
územního rozhodnutí stavby,“ dodává na 
závěr starosta Tomáš Soukup.

Lidé navrhli sportovní dráhu, 
zelenou střechu i grilovací místa

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Salesiáni na úřadu 
vystřídají strážníky
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Autor: Mgr. Jan Švábek,
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Autor: František Hlásek,
zastupitel za KSČM

Největší plzeňská pouť i letos obsadí 
louku u sv. Jiří na Doubravce. Vyhledá-
vaná akce je naplánována na 17. dub-
na, přičemž její hlavní část připadá na 
sobotu a neděli 25. a 26. dubna. V ne-
děli v kostele sv. Jiří od 8.45 hodin pak 
proběhne poutní mše svatá.

„Návštěvníci se mohou těšit na autodromy, 
labutě, řadu dětských atrakcí nebo adrena-
linovější atrakce, jako jsou Techno power, 
Extreme nebo Master, kdy do Plzně přiveze-

me nový mo-
del v prove-

dení NA-
SA,“ ří-

ká orga-
nizátor poutě 

Vlastimil Lagron.

Mezi nejvyhledávanější atrakce patří ty, 
u kterých si přijde na své celá rodina. „Ať 
už je to ruské kolo nebo hydraulické ko-
lotoče, kde mohou sedět rodiče s dětmi. 
Je to i zmiňovaný autodrom. Jsou to na-
še letité stálice,“ dodává Lagron s tím, že 
v současnosti bohužel panují obavy, zda 
pouť kvůli opatřením souvisejícím se šíře-
ním koronaviru v uvedeném termínu vů-
bec proběhne.

* O případných změnách týkajících se ko-
nání poutě bude Úřad městského obvodu 
Plzeň 4 informovat občany prostřednictvím 
svých webových stránek, vývěsných tabulí 
a Facebooku.

Největší plzeňská pouť 
má namířeno ke sv. Jiří

Autor: Bc. Stanislav Ptáčník, DiS.,
zastupitel za ODS, předseda majetkové komise

Vážení spoluobčané,

bezpečnost na našem obvodě a efektivní 
hospodaření s majetkem jsou dvě hlavní 
oblasti, kterým se v tomto volebním obdo-
bí věnuji. Z hlediska bezpečnosti se jako 
člen bezpečnostního výboru zastupitelstva 
zasazuji zejména o řešení problematiky 
bezdomovectví a nelegálního ubytovávání 
zahraničních pracovníků, které vnímám ja-
ko riziko nárůstu trestné činnosti. V oblasti 

hospodaření s majetkem 
aktivně pracuji v majet-

kové komisi, která je 
poradním orgánem 
Rady našeho obvodu 

a jsem jejím předsedou.

Majetková komise projednává 
především stanoviska k naklá-
dání s pozemky a nebytovými prostory 
a vyjadřuje se k žádostem týkajícím se této 
problematiky. Doporučili jsme například 
odsouhlasit výpůjčku zdevastovaného ob-
jektu bývalé promítací kabiny v Červeném 
Hrádku na zařízení klubovny skautského 
oddílu, kterou si skauti svépomocí opraví. 
Řešíme majetkové vypořádání pozemků 
pro výstavbu základny Záchranné zdra-

votnické stanice ve Hřbitovní 
ulici. Snažíme se najít nájemce 
do objektu na konečné zastáv-
ce trolejbusu číslo 16 na Zá-
bělské ulici tak, aby svým pro-
vozem zpestřil a zkrátil pobyt 
cestujícím čekajícím v tomto 
přestupním uzlu.

Věřím, že se nám daří pomáhat vytvářet 
příjemné a klidné prostředí pro naše dě-
ti a rodiče, aby se jim na našem obvodě 
dobře žilo. Těší mě spolupráce se všemi, 
kteří chtějí pracovat ve prospěch obvodu 
bez ohledu na svoji politickou příslušnost.

Okénko 
zastupitelů

Vážení spoluobčané,

dovolte mně, abych se na vás obrátil s tím, 
co mne velice trápí. A to nejen jako zastu-
pitele, ale i jako člověka!

Pes, živý tvor, který doprovází člověka již po 
desítky tisíc let, je mnohými z nás upřed-
nostňován a často je již považován za ro-
dinného přítele. Zejména pro osamělé 
starší lidi se pes stává životním druhem, 
bez jehož lásky by jejich život nebyl úplný.

Bohužel ale někdy dochází k tomu, že se 
„páníček“ a zákonný vlastník v jedné oso-
bě nedostatečně stará o to, aby toto jeho 
vlastnictví nesnižovalo kvalitu života jeho 

spoluobčanů.

Pro důkaz nemusíme chodit 
daleko! Stačí se projít Habrma-
novým parkem, který byl zbu-
dován a je udržován za nemalé 
finanční prostředky vydávané 
z kapes nás všech. Bohužel se 
zde na každém kroku povalují 
psí exkrementy a už vstup do 
parku se stává poměrně obtížnou zále-
žitostí. Minimálně pro boty návštěvníka. 
Majitelům psů bývá toto často lhostejno 
a k úklidu po jejich svěřencích je nepřivádí 
ani obvodem umístěné prostředky včetně 
speciálních hygienických sáčků.

Každý návštěvník parku, ze-
jména malé děti, je vystaven 
nepříjemným zážitkům. Místo 
příjemné relaxace a odpočinku, 
k čemuž je park určen přede-
vším, se musí potýkat se zne-
čištěnými věcmi i rizikem pře-
nosu infekcí!

Obracím se proto zejména na 
ty, kteří ne vždy po svém psím miláčkovi 
uklidí, a vyzývám je k větší ohleduplnosti 
k ostatním spoluobčanům. Těm pejskařům, 
kterým takovýto zcela samozřejmý a nor-
mální úklid nedělá problémy, moc za nás 
všechny naopak děkuji!
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Festival světla Blik Blik měl 27. a 28. břez-
na ozářit Doubravku. Kvůli epidemii 
koronaviru a nařízení vlády ale orga-
nizátoři rozhodli o přesunutí festivalu 
na jiný termín. Více v rozhovoru pro-
zrazuje manažerka Blik Blik festivalu 
Petra Krákorová.

Jaká byla vaše reakce, když jste se necelý 
měsíc před zahájením festivalu dozvěděli, 
že vláda kvůli šířícímu se koronaviru zaká-
zala akce s účastí nad sto lidí?

Situaci jsme pečlivě sledovali od prvního 
momentu, kdy byl v Česku oznámen prv-
ní případ koronaviru. Monitorovali jsme 
informace od Krajské hygienické stanice 
v Plzni, sledovali nařízení i tiskové konfe-
rence vlády. Zpráva o zákazu akcí s více 
než sto účastníky nás sice zaskočila, ale 
byli jsme na takovou situaci připraveni 
a v záloze měli krizový plán. Chvíli jsme 
řešili, zda s oznámením o přesunutí Blik 
Blik festivalu vyčkat, ale velmi rychle jsme 
dospěli k názoru, že omezení budou trvat 
delší dobu, takže jsme informaci oznámili 
ještě týž den.

Krizový plán nakonec budete muset vyu-
žít. Jaké byly vaše první kroky?

Potkali jsme se v úzkém týmu, domluvili 
jsme se na postupu a začali jsme kontak-
tovat jednotlivé umělce a partnery. Na-
štěstí se nám podařilo pozastavit některé 

objednávky tak, abychom minimalizovali 
vícenáklady, které posunutí akce na jiný 
termín přináší.

Jak jednotliví umělci reagovali?

Reakce umělců byla vesměs stejná, velice 
vstřícná a chápající. Všichni nám slíbili, že 
udělají maximum proto, aby se mohli zú-
častnit Blik Blik festivalu v jiném termínu. 
Samozřejmě nejsme jediný festival, který 
něco přesouvá nebo ruší. Situace je pro 
všechny stejná.

Březnového Blik Blik festivalu se kromě čes-
kých umělců měli zúčastnit také umělci ze 
zahraničí, třeba z Japonska nebo Austrá-
lie. V jejich případě je situace podobná?

U zahraničních umělců je velká výhoda, 
že do České republiky neměli cestovat 
výhradně kvůli našemu festivalu. Austral-
ský umělec Samuel James je v DEPO2015 
v rámci uměleckého rezidenčního progra-
mu OPEN A.i.R., jehož cílem je otevření 
plzeňské kulturní scény, výměna nápadů 
a tvůrčích zkušeností umělců. Samuel v Plz-

ni tedy tráví delší čas. V době náhradního 
termínu už v Česku sice nebude, ale do-
mluvili jsme se, že jeho dílo dokončí a i tak 
představí v prostorách DEPO2015. Bude se 
jednat o akci pro omezený počet návštěv-
níků, kteří se u instalace vždy vystřídají. Vše 
zdokumentujeme a předpokládám, že akci 
odvysíláme i v živém přenosu na internetu.

A japonský umělec Yasuhiro Chida?

Také on pobývá v Evropě delší dobu. Jsme 
s ním v jednání a víme, že Yasuhiro Chida 
nyní tvoří dvě díla. Instalaci, kterou jsme 
původně na Blik Bliku chtěli vystavit, sice 
lidé neuvidí, ale mohou se těšit na dru-
hé, neméně poutavé dílo, které lze snad-
no převézt z DEPO2015 do Lobezského 
parku. Další z instalací nám bude zasílána 
z Velké Británie přepravní službou. Změna 
termínu v tomto případě nepůsobí žádné 
omezení. Jedná se o chapadla chobotnice 
od umělců Filthy Luker a Pedro Estrellas.

Společně se čtvrtým městským obvodem, 
který je hlavním partnerem akce, již hledáte 
náhradní termín. Lze už nyní odhadnout, 
kdy by mohl Blik Blik festival proběhnout?

V současné chvíli není snadné plánovat ná-
hradní termín, nikdo nevíme, jak dlouho 
budou vydaná opatření nezbytná. Zároveň 
jsme limitováni světlem. Červen a červe-
nec nejsou úplně optimálními měsíci pro 

Rozhovor: BLIK BLIK 
se neruší, ale jen přesouvá

Instalace Save the Planet od českého 
umělce Dana Gregora aka INITI.

Manažerka festivalu 
Petra Krákorová. Zd
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náš festival. Nabízí se tedy květen anebo 
případně srpen nebo září. Mohlo by to 
být poprvé, kdy by organizátorům a dob-
rovolníkům nebyla v noci zima.

S festivalem se pojily i další akce, například 
charitativní Noční běh pro Světlušku. Do-
chází k přesunu na jiný termín i v případě 
těchto menších akcí?

Doprovodný program zahrnoval výstavu 
Ticho před svítáním od slovenské uměl-
kyně Kristíny Kandrikové. Výstava již běží 
v prostorách Depa a rozhodně ji nerušíme. 
Co se týče Nočního běhu pro Světlušku, 
tak byl přesunut na neurčito. Vše je hod-
ně čerstvé, ale budeme se snažit najít jiný 
datum a běh v rámci nového termínu Blik 
Blik uspořádat. Program v Muzeu Lobzy 
proběhne v náhradním termínu festivalu.

Lze tedy závěrem říct, že podoba Blik Blik 
festivalu zůstane zachována, nebo očeká-
váte, že akce dozná větších změn?

Podoba festivalu bude určitě zachová-
na. Pokud by nám některý z umělců účast 
v náhradním termínu odřekl, dokážeme za 
něho rychle najít náhradu. Já jsem ale op-
timistou a věřím, že se v současné situaci 

více než kdy jindy aktivuje soudržnost mezi 
lidmi a že vše klapne podle plánu a obsah 
festivalu zůstane nezměněn.

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Chapadla od umělců 
Filthy Luker & Pedro Estrellas.

Za instalací Magický les 
stojí umělec WizArt.
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Nejchytřejší zvíře lesa není ani zdaleka 
moudrá sova či mazaná kmotra liška, ale 
prase divoké. Zvíře opředené nejrůzněj-
šími mýty, bájemi a smyšlenkami. Zví-
ře s výborným čichem a sluchem, zato 
však s mizerným zrakem, které se veli-
ce rychle přizpůsobilo změnám krajiny 
a lidské činnosti.

Prase divoké dnes potkáme téměř všude, 
kde se má možnost schovat nebo snadno 
získat potravu. Proto není nic zvláštního na 
tom, že tlupa divokých prasat již několik let 
žije třeba na obou březích Berounky, a to 
jak u kostela sv. Jiří, tak pod Pecihrádkem 
u bývalé Bukovecké papírny, Chlumku, 
Chlumu, poblíž Újezda či v Zábělé. Z dru-
hé strany je to polesí Pytel, kolem Červe-
ného Hrádku k Božkovu až po Lobezskou 
střelnici atd.

Dnes je populace prasat divokých na úze-
mí města Plzně, a to i na nehonebních po-
zemcích, na vrcholu možné horní hrani-
ce. Pokud mezi tímto druhem nevypukne 
přirozený samoregulační proces (nemo-
ci, predátoři), budeme si muset na jejich 
přítomnost prostě zvyknout.

Konec konců za to, že nám žijí za plotem 
na sousedním pozemku, či ryjí přímo na 

zahradě, si z 90 % můžeme jen my sami. 
Prasata se pouze operativně přizpůsobila 
změně prostředí a naučila se žít tam, kam 
jsme je my lidé vytlačili.

Ve skutečnosti prase divoké lidskou spo-
lečnost nevyhledává a člověku se rádo 
vyhne. To platí i u bachyní vodících malá 
selata. Šance, že vás na Doubravce napad-
ne divoké prase i přesto, že jejich pobyto-
vé stopy jsou téměř všude, je velmi malá.

Co je mnohem pravděpodobnější, je fakt, 
že pokud váš volně pobíhající pes, a to jaké-
koliv velikosti, vyčenichá či překvapí divoké 
prase ukryté v křoví či vysoké trávě a začne 
na něj daleko od vás dorážet, tak ho prase 
v rámci sebeobrany potrhá či zabije.

Proto je třeba při venčení vašich čtyřno-
hých miláčků nenechat je běhat, jak se 
jim zachce a nechávat je bez dozoru! To 
je věc, která by se v lese, rekreační oblas-
ti, honitbě či místě s výskytem volně žijící 
zvěře, lidí a dětí stejně dít neměla.

Přesněji, psa na vodítku anebo ve vaší bez-
prostřední blízkosti si divoká prasata ne-
všimnou. Navíc se vás bojí a nemají potře-
bu na sebe upozorňovat. Pokud na ně ale 
váš pes bude štěkat, či je napadne někde 
mimo váš dohled, budou se bránit. Jinak 
si buďte jisti, že divoká prasata o vás vě-
dí většinou mnohem dříve než vy o nich.

Novelou vyhlášky č. 8/2019 Statutární-
ho města Plzně, kterou se mění vyhláška 
č. 19/2006, o některých povinnostech cho-
vatelů psů je vytvořená NOVÁ evidence 
chovatelů psů. Chovatelé, kteří nemají do-
sud nahlášené číslo čipu, musí podat „Při-
hlášku do evidence trvale označených psů 
a jejich chovatelů“ do konce června 2020. 
Potvrzení o zapsání do evidence takto 
označených psů se vydává chovatelům 
od 1. ledna 2020 dle čl. 3 odst. 7 vyhlášky 

o některých povinnostech chovatelů psů. 
Evidence je vedena podle místa pobytu 
nebo sídla chovatele psa.

Chovatelem psa je každá fyzická nebo 
právnická osoba, která drží nebo chová 
psa trvale nebo dočasně. Povinnost přihlá-
sit psa do evidence se vztahuje na všechny 
chovatele psů chovaných na území měs-
ta Plzně, s výjimkou chovatelů, jejichž psi 
se na území města Plzně zdržují po dobu 

kratší než 90 dnů. Chovatel psa chovaného 
na území města Plzně je povinen přihlásit 
se do evidence do 30 dnů ode dne ozna-
čení čipem nebo do 30 dnů ode dne, kdy 
se stal na území města Plzně chovatelem 
psa takto označeného.

Od 1. února 2020 došlo ke změně poplat-
ku u druhého a dalšího psa u poplatníka 
staršího 65 let na sníženou částku 200,– Kč. 
Ostatní sazby a úlevy zůstávají neměnné 
dle stávající platné vyhlášky č. 19/2006, 
o některých povinnostech chovatelů psů.

Podrobnější informace podá správce po-
platku na ÚMO Plzeň 4 p. Vlasta Svobo-
dová, kancelář č. 27, telefon: 378 036 633.

Upozornění na novou 
povinnost držitelů psů

Autor: ÚMO Plzeň 4

Prasata divoká 
na Doubravce

Autor:Karel Makoň,
DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň, www.desop.cz
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S novým projektem společného cvičení do-
spělých a dětí v předškolním věku přichází 
v letošním roce T.J. Sokol Plzeň Doubrav-
ka. Reaguje tak na potěšující trend posled-
ních let, kdy zájem o všestranně zaměřené 
sportování dětí trvale narůstá. Cvičení je 
určeno dětem ve věku 4–6 let, které by už 
určitě zvládly cvičit samostatně, mají ale 
chuť aktivně trávit čas spolu se svými rodi-
či či prarodiči a nebojí se objevovat něco 
nového. Cvičení je speciálně připraveno 
tak, aby bylo co nejpestřejší a zapojilo do 
společné akce děti i dospělé. Zahrnuje prv-
ky atletiky, gymnastiky, zábavné akrobacie, 
cvičení na nářadí i s různými netradičními 

pomůckami, to vše proložené řadou nej-
různějších pohybových her. Cílem není vy-
chovávat vrcholové sportovce, ale vzbudit 
v dětech upřímný zájem o pohyb jako ta-

kový a nabídnout celým rodinám nevšední 
společné zážitky. Sokol můžete kontaktovat 
na telefonním čísle 602 169 692.

Mezigenerační a dobrovolnické cent-
rum TOTEM v březnu představilo novou 
pobočku na Doubravce. Díky novým 
prostorům v Těšínské ulici 26 získalo 
první vlastní zázemí na území obvodu, 
kde dosud využívalo prostory partner-
ských organizací.

„Přestože si podpory a vstřícnosti ze strany 
partnerských organizací moc vážíme, tě-
šili jsme se do vlastních prostor. A ty jsme 
k naší velké radosti tento měsíc otevřeli. 
Jsme moc rádi, že už i na Doubravce má-
me své doma,“ říká manažerka projektu 
Martina Šatrová.

TOTEM dosud různé akce pořádal napří-
klad v obvodní knihovně nebo v prosto-
rách Gymnázia Luďka Pika. Nové sídlo na 
zmíněné adrese nabízí ideální místo pro 
setkávání se nebo příležitost k navazování 
a budování nových a přátelských vztahů. 
Sloužit bude pro aktivity do patnácti lidí, 
pro větší akce bude centrum využívat so-
kolovnu nebo D-klub.

„Domeček nám přinesl společnou klubov-
nu, kde budou probíhat pravidelné i jed-
norázové akce, jako jsou besedy nebo 
přednášky. Zároveň v něm bude i zázemí 
pro naše zaměstnance, kteří si až dosud 
museli pronajímat místo na danou hodi-

nu v prostorách organizací, se kterými 
spolupracujeme,“ uvedla zástupkyně 

ředitelky Petra Bláhová.

TOTEM slouží nejen seniorům, ale 
i rodičům s dětmi a široké veřejnosti. 

Mimo jiné nabízí sociální, vzdělávací, kul-
turní, zájmové a komunitní akce a věnuje 
se i mezigeneračním programům a pro-
jektům. Lidé v nových prostorách rovněž 
najdou místo a podporu pro vlastní nápa-
dy a dobrovolnické aktivity.

„Jsem moc rád, že zde takové zařízení 
vzniklo. Skvěle doplní služby a aktivity, kte-
ré u nás v obvodu seniorům poskytujeme,“ 
doplnil starosta Doubravky Tomáš Soukup.

Prostory pro svou činnost TOTEM získal 
od města a bude v nich v nájmu. Objekt, 
který magistrát nechal opravit, dříve vyu-
žívala Vodárna města Plzně.

TOTEM představil nové 
prostory na Doubravce

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

Nové cvičení 
pro děti a rodiče

Autor: Miroslava Štichová, T. J. Sokol Plzeň Doubravka

Zleva: Ředitelka centra Vlasta Feiferlíková 
a zástupkyně ředitelky Petra Bláhová.

Nová pobočka Mezigeneračního centra 
TOTEM v Těšínské ulici.Zd
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Harmonogram 
svozů

Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů, který pro vás objednalo Statutární město Plzeň 
a Městský obvod Plzeň 4 pro rok 2020.

Přistavování kontejnerů probíhá v období 16. 3. 2020 až 30. 11. 2020

Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem ve-
getativního období vždy ve čtvrtek nejdéle od 10:00 do 18:00, 
v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00.

Lobzy, Měsíční x Souběžná čtvrtek sudý týden

Doubravka, Na Kovárně čtvrtek sudý týden

Újezd, Svatojirská x Zábělská čtvrtek sudý týden

Újezd, Hrádecká x Staroveská čtvrtek sudý týden

Bukovec, Mezi Podjezdy čtvrtek sudý týden

Doubravka, Lesní x Borová čtvrtek lichý týden

Újezd, Na Drážkách čtvrtek lichý týden

Lobzy, Nad Úslavou 39 čtvrtek lichý týden

Červený Hrádek, Křivá x 
Červenohrádecká

čtvrtek lichý týden

DUBEN ‘20

partneři: mediální 
partneři:

hlavní
partneři:

60% černá

100% černá

Pantone 376 C
C=59 M=0 Y=100 K=0
R=122 G=184 B=0
HTML= 7AB800

POKLADNA DIVADLA PLUTO - Masarykova 75, Po - Čt od 15 do 19 hodin a během představení
Dana Kubíčková, tel.: 606 280 010, danuskapluto@seznam.cz, www.divadlo-pluto.cz
RESERVACE, PRONÁJMY, ZÁJEZDY - Barbora Burianová, tel.: 721 984 252, divadlopluto@seznam.cz
JINDŘIŠKA KIKINČUKOVÁ principálka divadla - tel.: 602 502 249, 602 526 533, divadlo_pluto@volny.cz
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - Út a Čt 15-19 hod., tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz
PLZEŇSKÁ VSTUPENKA - tel.: 277 012 677, www.plzenskavstupenka.cz

VSTUPENKY

130. klubový prokuk - večer povídání 
a zpívání s režisérem ZDEŇKEM TROŠKOU.

P ř e d s t a v e n í  o z n a č e n á    j s o u  v h o d n á  p r o  d ě t i  o d  c c a  8  l e t .

Středa
8 / 4
19.00

Středa
15 / 4
19.00

Středa
22 / 4
19.00

Středa
29 / 4
19.00

Středa
1 / 4
19.00

Neděle
5 / 4
14.00

Neděle
19 / 4
14.00

Neděle
26 / 4
14.00

Pondělí
6 / 4
19.00

Pondělí
13 / 4
19.00

Pondělí
20 / 4
19.00

Pondělí
27 / 4
19.00

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Autorská práva k dramatickému textu a překladu v České republice zastupuje Aura-pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 Praha 4.

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Autorská práva k dramatickému textu a překladu v České republice zastupuje Aura-pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 Praha 4.

KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH
Volné pokračování úspěšné komedie Mejdan manželek šílených

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

Lernerova a Loeweho

MY FAIR LADY
Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

130. KLUB s hostem Zdeňkem Troškou
králem filmových pohádek a komedií

Erotický kabaret Dr. Radima Uzla

UZLOVINY
aneb Manželské sexyhrátky

SLAMĚNÝ KLOBOUK
Horníčkův přepis Labichovy komedie

Slavnostní představení k 21. narozeninám Divadla Pluto

ŠVEJKYJÁDY
aneb Poslušně hlásím

Kalba manželů šílených

Každý má svého Leona

Švejkyjády

Uzloviny

My Fair Lady

130. Klub se Zdeňkem Troškou

Sportovní areál, který až dosud využíva-
li studenti 14. základní školy v plzeňské 
Zábělské ulici, se od jara zdarma otevře 
veřejnosti. Škola v souvislosti s tím nyní 
hledá správce sportoviště, a to pro obdo-
bí od 1. dubna do konce letošního roku.

„Sportoviště bude ve všední dny otevřeno 
pro veřejnost po školní výuce od 15 do 19 
hodin. V sobotu a v neděli počítáme s pro-
vozem od 10 do 20 hodin. Důležité pro 
nás je, aby návštěvníci areálu dodržovali 
provozní řád. Na provoz hřiště bude do-
hlížet správce areálu, kterého nyní hledá-
me,“ sdělila ředitelka školy Helena Lišková.

Vstup na sportoviště bude pro veřejnost 
zdarma. Lidé si zde budou moci zahrát fot-

bal, zaběhat si nebo si zaskákat do dálky či 
výšky. Škola chtěla hřiště otevřít zájemcům 
již od dubna. Zda se tak skutečně stane, 
bohužel zatím není jasné. Školy totiž by-

ly v březnu uzavřeny na základě nařízení 
vlády kvůli epidemii koronaviru.

Podle Liškové se otevírací doba areálu 
může v budoucnu změnit. „Uvidíme, jaké 
budou naše první zkušenosti. Pokud by byl 
například velký zájem o hru při umělém 
osvětlení, mohli bychom otevírací dobu 
upravit,“ dodala ředitelka.

Hledá se správce

Vedení školy v současnosti hledá správce 
sportovního, jehož náplní práce bude do-
hled nad využíváním a dodržováním pro-
vozního řádu a drobný úklid.

Pracovní doba by se u správce shodova-
la s otevírací dobou sportoviště pro ve-
řejnost. Zaměstnání je vhodné i pro ak-
tivní důchodce. Zájemci se mohou hlásit 
telefonicky na čísle 724 105 889 nebo na 
378 273 300. Vedení školy mohou kon-
taktovat také prostřednictvím e-mailu 
liskovahe@zs14.plzen-edu.cz.

Sportovní areál se 
nově otevře veřejnosti

Sportovní areál při 14. základní 
škole v Zábělské ulici. Zd

ro
j: 

14
. Z

Š

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4
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Ve dnech 20. 4.–24. 4. 2020 proběhne blo-
kové čištění vybraných parkovacích stání. 

Práce budou re-
alizovány po 

j e d n o t l i -
vých úsecích 
a termínech 

dle předem 
schváleného har-

monogramu. Na uve-
dených parkovištích bude provedeno ruční 
čištění, včetně odstranění travin u obrub-

níků. Z tohoto důvodu je nutné vyblokovat 
parkovací místa. Vozidla, která zde zůsta-
nou, budou odtažena. Samotné omezení 
parkování na jednotlivých úsecích bude 
trvat daný den od 08.00 do 15.00 hodin. 
Vyblokované úseky budou v předstihu 10 
dnů osazeny dopravními značkami B 28 
Zákaz zastavení.

Informace o blokovém 
čištění komunikací

Místo úklidu – Plzeň, ulice: týden datum den úklidu

Hraniční 5 (kolmá stání parkoviště) 17. 20. 4. 2020 pondělí

Na Kovárně 7-9 (podélná stání) 17. 21. 4. 2020 úterý

Na Dlouhých 52 (podélný parkovací záliv) 17. 22. 4. 2020 středa

Pod Vrchem (podélná stání z boku budovy Polední 6) 17. 23. 4. 2020 čtvrtek

Na Dlouhých 49 (podélná stání před budovou školní družiny) 17. 24. 4. 2020 pátek

Pietní akt obětí náletu a padlých 
ve 2. světové válce 
17. 4. 2020, 10.00 hod.
Sousedská ulice
17. 4. 2020, 11.00 hod.
Jateční ulice
17. 4. 2020, 12.00 hod.
Habrmanův park

Pietní akt na počest padlých čs. letců 
z Plzně Doubravky
4. 5. 2020, 14.00 hod.
Habrmanův park, následně položení 

květin k pamětní desce na budově 
bývalé konzervatoře

Pietní akt obětí náletu a padlých 
v 1. a 2. světové válce
5. 5. 2020, 10.00 hod.
Újezd (náměstí Karla Panušky)
5. 5. 2020, 10.30 hod.
Hřbitovní ulice (objekt Hasičské 
zbrojnice Doubravka, Hřbitovní)
5. 5. 2020, 11.00 hod.
střelnice Lobzy

Pietní akt u pomníku popraveného 
vůdce rumburských rebelů – Stanka 
Vodičky v Plzni Lobzích
29. 5. 2020, 11.00 hod.
Plzeň Lobzy (travnaté prostranství vedle 
kostela sv. Martina a Prokopa)

Pietní akt na počest padlých 
v 1. světové válce
11. 11. 2020, 11.00 hod.
Bukovec, Zemědělské náměstí

Pietní akty v městském 
obvodu Plzeň 4, rok 2020 Úřad městského obvodu Plzeň 4

Letecký historický klub
Svaz letců ČR Plzeň

Aeroklub Plzeň – Letkov

 si Vás dovolují pozvat na vzpomínkový pietní akt
na počest padlých československých letců z Plzně – Doubravky,

kteří zahynuli ve službách Britského královského letectva
za 2. světové války v letech 1939 – 1945.

Vzpomínkový pietní akt se bude konat  

3. května 2018 od 17.00 hod.
v Habrmanově parku v Plzni – Doubravce.

Po pietním aktu se uskuteční položení květin
a věnců k pamětní desce umístěné na budově

bývalé konzervatoře v Plzni – Doubravce.

Součástí pietního aktu bude i ukázka historické techniky.

Autor: Bc. Lukáš Vojta
vedoucí oddělení životního prostředí
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Zájezdy pro seniory s trvalým pobytem 
v Městském obvodu Plzeň 4, 1. pololetí r. 2020

Praha historická + návštěva Bílkovy vily
Prohlídka nejznámějších památek Prahy historickou tramvají, 
k dobré pohodě zahraje pražský harmonikář. Po obědě bude 
následovat návštěva Bílkovy vily, skvostu pražské secese, 
a prohlídka a procházka v okolních sadech.

Termín prodeje zájezdu bude upřesněn v návaznosti 
na opatření státu kvůli epidemii koronaviru COVID-19. 
Organizátor zájezdu, kterým je Úřad městského obvodu Plzeň 
4, zároveň upozorňuje, že z bezpečnostních důvodů může 
dojít k přesunutí tohoto zájezdu i zájezdů dalších na jiný 
termín. O případných změnách vás budeme včas informovat 
prostřednictvím našich webových stránek www.umo4.plzen.eu, 
Facebooku a vývěsných tabulí. Děkujeme za pochopení.

Dobrovice + Staré Hrady
19. května 2020, odjezd v 6.30 hod., Mohylová ul. 
Cena: 215,– /osoba/ doprava + vstupné

Dobrovice ‑muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství, 
technologie výroby cukru, jedinečná expozice v ČR

Staré Hrady – prohlídka zámku a hradu, zámecké interiéry – 
Jak se žilo za císaře pána Františka Josefa I., dále expozice 
kupecké krámky, koloniál, obchod s kávou, barokní kuchyně. 
Na závěr ochutnávka medoviny.

Prodej zájezdu od 29. dubna 2020, od 8.00 hod., ÚMO Plzeň 4, 
Mohylová 55, kancelář č. 26, 1. patro

Červená Lhota - prohlídka zámeckých interiérů

Bechyně -  prohlídka historického centra 
s odborným výkladem, návštěva 
kláštera

9. června 2020, odjezd v 6.30 hod., Mohylová ul. 
Cena: 230,– /osoba/ doprava + vstupné

prohlídka zámeckých interiérů, Bechyně – prohlídka 
historického centra s odborným výkladem, návštěva kláštera.

Prodej zájezdu od 27. května 2020, od 8.00 hod., ÚMO Plzeň 
4, Mohylová 55, kancelář č. 26, 1. patro

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


