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svůj způsob života, zvykáme si na rozsáhlá
omezení a denně čelíme záplavě informací
o tom, kolik nově nakažených osob přibylo, nebo jak moc závažná situace panuje v zahraničí.

Úvodník
starosty

Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Já si
velmi vážím toho, že jsem v uplynulých
dnech takových přátel poznal hodně, ať
už na Doubravce, nebo u nás na úřadu.
Současná situace nám jasně ukázala, že
umíme spojit síly a táhnout za jeden provaz
a dostat ze sebe, i přes nepřízeň osudu, to
nejlepší. Řada našich zaměstnanců začala
šít roušky ještě před tím, než bylo jejich nošení povinné, další se přihlásili k dobrovolníkům, kteří pomáhají seniorům s nákupy
nebo venčením pejsků, jiní se ujali balení
roušek a jejich distribuce.

Vážení sousedé,
ocitli jsme se v době, kterou si před pár
týdny nikdo z nás nedokázal představit.
Události okolo koronavirové krize změnily
život i na našem čtvrtém obvodě. Měníme

Během několika dnů se tak náš úřad proměnil doslova v krizové centrum, které
se snaží pomoci každému, kdo pomoc
potřebuje. Stovky roušek jsme rozdali našim starším spoluobčanům v ulicích, další
stovky jsme jich věnovali těm, kteří proti
koronaviru stojí v první linii. I těm bych

chtěl poděkovat za obětavost, máte naši
důvěru. Zasloužíte si ji v nejvyšší možné míře.
Velký dík si zaslouží také občané, kteří
nám věnovali látky, tkalouny a další předměty, které nám ve výrobě roušek pomohly. Rovněž mám upřímnou radost
z toho, jak zodpovědně se lidé k celé situaci postavili. Potvrdilo se, že vládní nařízení a jejich respektování mají smysl.
Závěrem bych chtěl říct, že jsem hrdý na
to, jak krizi čelíme, a věřím, že se i můžeme
společně hodně naučit. Zároveň bych si
přál, abychom nezapomínali na dobré
zprávy a radost z krásných jarních dnů,
které nám začátek dubna přinesl.
Všem vám přeji hodně sil a pevné zdraví
do dalších dnů. Chraňme sebe a své blízké
a nezapomínejme při tom ani na ostatní,
kteří například nikoho blízkého nemají. Pokud máte ve vašem okolí kohokoliv, kdo by
mohl potřebovat pomoc, nabídněte mu ji.
Společně to zvládneme!
Váš starosta Tomáš Soukup

měřili především na stromy v blízkosti cest
a stezek, které by svým pádem mohly ohrozit návštěvníky lesa. Zatímco borovice utrpěly suchem, do smrků se pustil kůrovec.
K poškození dalších stromů pak došlo během silných větrů v zimním období. Zhruba šest desítek klád bylo svezeno na okraj
lesa, odkud pak byly převezeny nákladními
automobily k dalšímu zpracování.

Aktuality
z obvodu

Zdroj: Jan Švábek

Zdroj: Lukáš Vojta

Zeleň prošla jarní údržbou

Alej už zdobí park V Homolkách
Park V Homolkách od letošního jara zdobí
nová alej. „Jedná se o platany, které jsme
v místě vysázeli v počtu patnácti kusů,“ sdělil Lukáš Vojta, vedoucí Oddělení životního
prostředí na doubravecké radnici. „Dalších
patnáct stromů pak bylo vysázeno v ulicích
Nad Dalmatinkou, Ke Sv. Jiří a ve vnitrobloku Železničářská,“ dodal Vojta.
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Špitálský les je bez souší
Špitálský les je zase o kus hezčí a bezpečnější. Během března v něm totiž proběhla
těžba borových souší a dalších poškozených stromů. Práce se ujali lesníci Správy
veřejného statku města Plzně, kteří se za-

Jarní úpravy zeleně jsou v plném proudu.
V první řadě byly na území obvodu prořezány keře a další zeleň. „Jednalo se zejména o průklest keřů, zdravotní řezy, částečné
či úplné zmlazení keřů a keřových skupin
nebo likvidaci náletů,“ říká vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy Romana
Drábová. Kromě toho došlo k odvozu popadaných větví nebo likvidaci odumřelých
dřevin či výmladků. Na začátku března pak
v obvodu odstartovaly také výhraby travnatých ploch, které jsou prováděny ručně
hráběmi. Samozřejmě se nezapomnělo ani
na úklid chodníků a vedlejších ploch. Rovněž bylo zahájeno strojní metení vozovek.
Autor: redakce MO Plzeň 4

Doubravecké ulice oživí luční kvítí,
které nejenže potěší oko, ale také výrazně zlepší podmínky pro život hmyzu
ve městě. Takzvané květnaté louky letos na jaře vznikají na dvou místech,
a to poblíž zastávky MHD u Baumaxu
a v prostoru křižovatky Rokycanské
a Jateční ulice.
„Jedná se o pilotní projekty. Pokud budou
úspěšné, budeme v budování květnatých
louček pokračovat,“ říká místostarostka
čtvrtého plzeňského obvodu Lenka Kočová s tím, že podobné projekty už například realizovali v Ostravě, Jihlavě, Bruntálu nebo Frýdku-Místku.
„Nejde nám jen o estetickou funkci, luční
kvítí totiž plní také funkci ekologickou.
Tyto plochy se sekají jen dvakrát ročně,
udržuje se v nich lépe vlhkost a podporuje se tím biodiverzita. Loučky poskytují
potravu včelám či motýlům nebo slouží
jako úkryt pro další drobné živočichy,“
dodává Kočová.

Rozkvetlé loučky v Jihlavě.

Kromě toho rozkvetlé louky v letních dnech
slouží jako přírodní signalizační prvky. Svou
pestrostí a barevností dokáží zpestřit každou oblast. Ve městech například mohou
vymezit kruhový objezd nebo oživit jinak
nevzhledná místa v blízkosti zatáček, křižovatek, zastávek nebo vjezdů do obce.

Údržba je minimální
Další velkou výhodou květinových luk je
jejich minimální údržba. Směsi semen
jsou navíc sestaveny tak, aby louka vypadala přirozeně během celého svého
růstového procesu. Na Doubravce byla

Zdroj: Město Jihlava

Doubravecké ulice poprvé
rozkvetou lučním kvítím

vyseta směs 55 rostlinných druhů, která
dobře zvládá sucho. Hvozdíky, len, devaterník, třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými
kostřavami, smělkem a tomkou navíc nabízí úchvatnou podívanou.
„První květy oživí ulice Doubravky již letos,
úplný efekt by se měl dostavit po třetí seči,
to znamená v příštím roce,“ říká vedoucí
Odboru životního prostředí a dopravy Romana Drábová. Květnaté louky v obvodu
doplní také medonosný pás, který vznikne
mezi Doubraveckou a Chrásteckou ulicí.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

www.rozhodnetesami.cz
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Hřiště projdou dezinfekcí,
budou čistší a bezpečnější
Dětská hřiště na území čtvrtého plzeňského obvodu letos dostanou očistnou kůru. Kromě běžného čištění projdou také dezinfekcí. První a zároveň
zkušební čištění se odehrálo v březnu
v Habrmanově parku, kde dvoučlennou
čistící četu z najaté firmy doplnil strážník s detektorem kovu.
„Herní prvky v Habrmanově parku jsme
vyčistili párou o teplotě 80 až 90 stupňů
Celsia, zároveň s tím na hřišti proběhla
termální dezinfekce. Drtivou většinu virů
a bakterií zahubí voda už o teplotě přesahující 70 stupňů. Z prvků a soch jsme
rovněž odstranili graffiti a různé nápisy,“
říká Miroslav Brož z plzeňské firmy Greenroot, která se na čištění veřejných prostor
specializuje.
„Bezpečnost občanů je pro nás prioritou.
V souvislosti s aktuálními událostmi proto
plánujeme nejen v čištění, ale také v dezinfekci hřišť pokračovat,“ říká místostarostka
obvodu Lenka Kočová.

Čištění a dezinfekce hřiště
v Habrmanově parku.

Na území obvodu je celkem 53 veřejně
přístupných dětských hřišť. O jejich bezpečnost se stará odbor životního prostředí
a dopravy ve spolupráci s městskou policií. Například dopadové plochy u herních
prvků společně s pískovišti už pátým rokem
prochází strážník s detektorem kovů. Podle
Lukáše Vojty jsou přednostně kontrolována
hřiště s největší návštěvností.
„Kontroly probíhají vždy v jarních měsících
před zahájením sezony a dále po skončení
letních prázdnin. Například 10. března jsme
ve spolupráci s městskou policií zkontrolovali hřiště v Habrmanově parku, v ulici Ke
Sv. Jiří, v Červeném Hrádku, v parku V Homolkách, ve Smrkové ulici a v areálu Lobezských luk,“ zmiňuje konkrétní lokality Vojta.
V rámci běžné údržby pak každoročně
probíhá výměna písku ve všech čtyřiačtyřiceti pískovištích, údržba dopadových
ploch a sezónní údržba včetně oprav herních prvků.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4
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Hřiště kontroluje i strážník s detektorem kovu

První z vyrobených roušek
putovaly
k úředn í k ů m
a k těm, kteří
bojují v první linii
a jsou v nepřetržitém styku s občany. Patří
mezi ně dobrovolní hasiči a strážníci z obvodu. Další roušky byly dodány do Fakultní
nemocnice Plzeň a stovky kusů zamířily do
rukou seniorů a občanů v nouzi.

Sál úřadu se proměnil
v továrnu na roušky
Doslova v továrnu chrlící stovky roušek
týdně se proměnil sál doubravecké radnice. Za šicími stroji se v něm střídá jedna
zaměstnankyně úřadu za druhou. Roušky,
které zde vyrobí, pak putují k ohroženým
seniorům a hrdinům dnešních dnů, kteří
proti koronaviru bojují v první linii.
Je konec března a na úřadu už se šije druhý
týden. Za jedním ze dvou šicích strojů právě
sedí Jana Kroupová. Běžně se stará o správu
a provoz mateřských škol v obvodu. Nyní
patří ke dvacítce dobrovolníků, kteří se
v době koronavirové krize rozhodli pomáhat potřebným.
„To už se ani nedá spočítat, kolik jsme toho
ušili, a hodně už se toho rozdalo,“ usmívá
se Jana Kroupová a čile pokračuje v šití.
Rychlost výroby roušek se den ode dne zvyšuje. Úřad jich nyní produkuje stovky týdně.
„Jedna kolegyně vymyslela postup, kterého
se držíme,“ dodává Kroupová.

Hrdinům v první linii
Do akce se zapojil i starosta obvodu Tomáš
Soukup. Jak ale sám přiznává, počítač za
stroj tak úplně nevyměnil. Šití mu totiž příliš nejde. O poznání zdatnější je ale v jejich
balení a distribuci.

Zaměstnanci úřadu rozdávají roušky seniorům.

„Seniorům jsme roušky rozdávali před
obchody s potravinami. Na závěr týdne
jsme si poté řekli, že by bylo vhodné darovat roušky i prodavačkám, které denně
zažívají nápor nakupujících,“ líčí starosta.

Aby výroba byla co nejrychlejší a nejefektivnější, obvod oslovil i profesionální švadleny. Stovku roušek mu poskytlo také
město. Ruku k dílu navíc přiložili samotní
občané. Někteří z nich na úřad přinesli nitě,
látky nebo dokonce rovnou ušité roušky.
Pomoci se rozhodla i Kristýna Vrbová.
„Kamarád Tomáš Haber mně na 3D tiskárně vytiskl pomocníky, které usnadňují
šití šňůrek k rouškám. Když jsem viděla,
že se na úřadu šije, tak jsem je tam ihned
zaslala,“ říká Vrbová.
Každá taková pomoc je motivací pro
všechny, kteří nyní v šití a distribuci roušek
pokračují. „Občanům, kteří se rozhodli pomoct, moc děkujeme. Věřím, že společně
to zvládneme,“ uzavírá starosta.

14 dnů, 2 tisíce roušek
Na konci března se číslo ušitých a jinak
nashromážděných roušek vyšplhalo na
téměř dva tisíce kusů. „Do šití a dobrovolnické činnosti se zapojilo dvacet našich
zaměstnanců. Všechny musím za jejich
přístup pochválit,“ říká tajemnice úřadu
Martina Brůhová, která se rovněž zapojila
do rozdávání.
Jako hlavní výrobna dnes slouží velký sál
úřadu. „Máme zde dva šicí stroje, za kterými se postupně střídají dobrovolníci z řad
našich zaměstnanců. Další pak šijí doma
nebo pomáhají se sháněním nití a tkalounů,“ upřesňuje místostarosta čtvrtého
obvodu Zdeněk Mádr.

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

Šití roušek na úřadu.

Zaměstnanci v čele se starostou Tomášem Soukupem
(vpravo) vyráží rozdávat ušité roušky seniorům.
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Starosta Tomáš Soukup:
Snažíme se občanům vyjít vstříc
v rámci mezí vrací do normálu. Na jedné
straně je tu pandemie, na kterou musíme
reagovat a uzpůsobovat tomu rozpočet,
investice a projekty, na druhou stranu jsou
tu práce, které musí fungovat nezávisle na
pandemii. To jsou třeba úklidové práce
nebo jarní úpravy zeleně.

to případě máme možnost jednat
i v rámci telekonference.
Už jste nějakou takovou videokonferenci v těchto dnech
absolvoval?
Zatím jen testovací videokonferenci,
abychom byli řádně připraveni. S městem
Plzní jsme se domluvili, že budeme používat jednotnou aplikaci, abychom konektivitu udrželi i do budoucna.
Jak vlastně tyto změny a elektronizaci vnímáte?

Jaká opatření jste na úřadu zavedli?
V první řadě jsme zavedli nová pracovně
-právní opatření vůči našim zaměstnancům tak, aby v maximální možné míře
mohli pracovat z domova. Také jsme úřad
uzpůsobili tomu, aby byl bezpečný pro návštěvníky i pro zaměstnance. Například ke
vchodu jsme umístili zásobník s dezinfekcí
a ke vchodovým dveřím umístili přepážku,
kterou jsme nechali vyrobit.
Pane starosto, jak vás ovlivňuje koronavirová krize?
Hodně (úsměv). Asi jako každý postrádám
chvíle, kdy si člověk může zajít na fotbal
nebo vyrazit ven s přáteli. S opatřeními vlády ale souhlasím a podporuji je. Zdraví je
to nejcennější, co máme.
Úřad ve velkém rozjel výrobu roušek.
Zaměstnanci jich vyrobili už přes tisíc.
Zapojil jste se do šití?
Pokoušel jsem se o to (smích), ale kolegyně mě od šicího stroje odstrčily a domluvili jsme se, že bude lepší, když si vezmu
rukavice a budu balit roušky do sáčků
a distribuovat je.
A baví vás to?
Jasně. Je skvělé vidět, jakou radost naše
roušky lidem dělají. Navíc si s nimi mohu
popovídat a díky tomu zjistit, co v našem
obvodu funguje a naopak nefunguje a pokusit se to změnit.
Zvládáte teď vlastně řešit něco jiného
než koronavirus?
Je pravda, že v prvních dnech jsme neřešili nic jiného. Museli jsme kompletně přenastavit chod úřadu. Nyní se ale situace
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Na základě nařízení vlády došlo k omezení úředních hodin i agendy. Lidé nyní
mohou chodit na úřad jen v naléhavých
případech a vždy se předem telefonicky
ohlásit. Jaká byla jejich reakce?
Chtěl bych všem poděkovat za to, že opatření přijali a respektují je. Na oplátku se
jim snažíme vyjít vstříc v řadě oblastí. Například jim pomáháme s elektronickým
vyřizováním žádostí a dokumentů po
e-mailu a telefonu.
Kvůli nařízení vlády bylo zrušeno dubnové zastupitelstvo. Nezvažovali jste,
že proběhne po internetu formou videokonference?
Zastupitelstvo jsme zrušili na základě nařízení vlády. Podle té se totiž může uskutečnit jen za účelem přijetí opatření, která se
týkají nouzového stavu, nebo ve chvíli, kdy
je nutné zabránit bezprostředně hrozícím
škodám. Budeme chtít, aby náhradní zastupitelstvo proběhlo co nejdříve, protože nás čeká třeba schvalování dotací pro
sportovní kluby, které stále neví, s jakým
rozpočtem budou hospodařit.
Jak je to s Radami obvodu? Ty se schází?
Rada se nadále schází každý měsíc. V tom-

Jako bývalý manažer z oblasti IT (informačních technologií, pozn. redakce) takový posun vnímám pozitivně. Videokonference
nebo práce formou home office už je v řadě oblastí normální a nyní se konečně dostává i do veřejné správy a úředničiny. Jen
je škoda, za jakých okolností se tak děje.
Takže si myslíte, že současná situace může přispět k digitalizaci veřejné správy?
Přesně tak. Za událostmi, jimž dnes čelíme,
může dojít k prolomení bariéry jak u úředníků, tak i občanů, kteří se budou chtít naučit s moderními technologiemi pracovat. Za normálních okolností by k těmto
technologiím byli skeptičtí, teď třeba ale
zjistí, že tyto nástroje už jsou uživatelsky
přívětivé a začnou je nejen využívat, ale
i upřednostňovat.
Lidé by si do budoucna na internetu mohli
vyřešit například změnu trvalého bydliště,
poplatek za psa nebo vydání loveckého
či rybářského lístku. Jedná se o povolení,
která už dávno nemusí být jen na papíru,
ale mohou být nahrána například v aplikaci
mobilního telefonu. Stačilo by se prokázat QR kódem. Myslím si, že elektronicky
lze řešit 80 procent běžné agendy úřadu.
Teď trochu z jiného soudku. Kvůli pandemii koronaviru jste museli zrušit řadu
akcí. Největší z nich byl bezesporu Blik
Blik festival. Už znáte náhradní termíny?
Velmi nás to mrzí, protože se nám vůbec
poprvé podařilo dostat festival světla na
území čtvrtého obvodu. Jsme hlavním partnerem akce a s organizátory nyní hledáme
vhodný náhradní termín. Další velkou akcí,
kde jsme partnerem, je hudební festival
Žebřík. Ten se přesouvá na 9. října. Mrzí

mě i zrušení všech kurzů našeho Doubraveckého klubu a koncertů v Habrmanově
parku. Uvidíme, jak se vše vyvine. Já jsem
optimistou a doufám, že se všichni uvidíme v červnu na Doubraveckém gurmánu.
Město zrušilo letošní Slavnosti svobody. Proběhnou tradiční pietní akty na
Doubravce?

Poslední otázka. Jak koronavirová krize ovlivní projekty a investice obvodu?
Už nyní víme, že se změní výběr daní. V již
schváleném rozpočtu počítáme s výpadkem sedmi milionů korun. Budeme proto
muset hledat finanční rezervy na jednot-

livých odborech. Investice znovu projednáme a určíme si priority. Naštěstí jsme
v posledních letech hospodařili dobře,
takže na účtu máme přebytek kolem 25
milionů korun, které nyní můžeme využít.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

My se určitě pietních aktů nevzdáváme, ale
musíme se přizpůsobit aktuálním podmínkám. To znamená, že pietní akty bohužel
proběhnou bez účasti veřejnosti. Poctu
vzdáme na všech tradičních místech, ke
kterým letos přibyde jedno nové. Jedná
se o pietní akt k uctění památky zemřelých
dětí a učitelky při bombardování. Památník je na bývalé 6. základní škole v bývalé
konzervatoři.
Také mě velmi mrzí, že se veřejnost nezúčastní pietního aktu padlých letců RAF. Podařilo se nám totiž získat historické dopisy,
kdy brigádní generál Královského letectva
referuje o tom, jak právě doubravečtí rodáci bojovali ve válce a zemřeli v boji. Tyto dopisy jsme chtěli nahlas přečíst. Nyní
už je jasné, že jejich čtení přesuneme na
příští rok, aby vzpomínka byla důstojná.
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V parcích na Doubravce
bude internet zdarma
Ve většině parků na Doubravce bude
Wi-Fi připojení zdarma. Instalace přístupových bodů, takzvaných hotspotů,
proběhne již letos. Čtvrtý plzeňský obvod na projekt získal dotaci z Evropské
unie, jež pokryje 100 procent nákladů.

V Lobezském parku a v budově úřadu již
veřejné připojení funguje, pro jeho zastaralost ale bude demontováno a nahrazeno
stabilnějším a rychlejším připojením. Dalším místem, kde je již dostupný hotspot, je
konečná zastávka trolejbusu č. 16.

„Doplňujeme a zdokonalujeme služby pro
občany, a to včetně dostupnosti internetu
pro všechny. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotaci, díky které můžeme na
Doubravce rozšířit a zkvalitnit bezplatné Wi
-Fi připojení,“ říká starosta Tomáš Soukup.

Připojí se desítky lidí

Nové hotspoty budou během letošního
roku nainstalovány ve třech parcích a na
úřadu městského obvodu v Mohylové
ulici. O jejich instalaci se postará Správa informačních technologií města Plzně
(SITMP), se kterou obvod na projektu úzce spolupracuje.
Během května budou hotspoty umístěny
v Habrmanově parku a na obvodní radnici,
v červnu dostane Wi-Fi Lobezský park a v srpnu park V Homolkách. Na všech těchto
místech budou přístupové body nainstalovány na sloupy s optickým připojením.

Sítě WiFi4EU by měly být schopny zajistit
všem koncovým uživatelům vysoce kvalitní služby. „Internetové připojení by mělo
poskytnout rychlost stahování alespoň 30
Mbps. Ke každému přístupovému bodu se
připojí desítky uživatelů, zhruba kolem padesáti,“ uvádí Libor Červený, ředitel úseku
infrastruktury SITMP.
„Veřejné parky patří mezi místa vhodná
k odpočinku i relaxaci. Naším cílem je, aby
občané měli na těchto místech pohodlný
přístup k informacím zdarma. Jedná se
o službu, kterou můžeme směle konkurovat moderním evropským metropolím,“
říká místostarostka Lenka Kočová.
Projekt je realizován v rámci evropské iniciativy WiFi4EU, která podporuje zavádě-

„Minidotace“ schváleny: Obvod
podpoří téměř třicet organizací
Téměř třicet organizací si rozdělí mikrogranty, které ve středu 1. dubna
schválila Rada městského obvodu Plzeň
4. Finanční podpory se dočkají hasiči,
sportovci, umělci nebo plzeňský hospic.
„Celkem mezi žadatele rozdělujeme 250
tisíc korun. Další příspěvky musí schválit
zastupitelstvo. Na investice, kulturu a sport
máme vyčleněno 1,7 milionu korun, na sociální oblast 400 tisíc a dalších 100 tisíc pak
na oblast životního prostředí,“ říká starosta
čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup.
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Celkem 14,5 tisíce korun doubravečtí
radní v rámci mikrograntů poskytli Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Doubravka,
která peníze využije na pořízení drobného vybavení, pronájem tělocvičny nebo
předmětů na akce pro veřejnost. Rovněž
je využije na zhotovení map a cyklomap.
Stejnou částku dostanou také dobrovolní hasiči z Doubravky, Bukovce, Újezdu
a Červeného Hrádku. Zatímco Bukovečtí
za ně nakoupí sportovní oblečení, hasiči
z Červeného Hrádku příspěvek použijí

Sloup v Habrmanově parku,
který bude osazen hotspotem.

ní bezplatného Wi-Fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách,
jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy,
knihovny nebo muzea.
Čtvrtý městský obvod na zřízení bezplatného připojení loni získal dotaci z EU ve
výši 15 tisíc eur, tedy téměř 400 tisíc korun. Finanční příspěvek z Bruselu pokryje
100 procent nákladů.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

na nákup sportovních hadic. Jednotkám z Doubravky a Újezdu
obvod přispěl na soustředění.
Rada rovněž schválila „minidotace“ pro Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň, Základní školu a Mateřskou
školu pro zrakově postižené a vady řeči
v Lazaretní ulici, Unii výtvarných umělců Plzeň, Sportovní klub SK SENCO
Doubravka nebo Domov – plzeňskou
hospicovou péči.
Seznam všech úspěšných projektů a bližší
informace ke schváleným mikrograntům
jsou dostupné na webu umo4.plzen.eu.

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

Dobrovolnice z úřadu
pomáhají lidem v nouzi
Nákup potravin, vyzvednutí léků, venčení pejsků i psychická podpora – s tím
vším v době pandemie koronovariru
pomáhá Krizové centrum pro osoby
v nouzi, jehož provoz 17. března spustil plzeňský magistrát. Srdcem projektu
jsou dobrovolníci, ke kterým se přidaly
i dvě zaměstnankyně úřadu čtvrtého plzeňského obvodu: Adéla Šnebergrová
a Líba Hrdličková.

Během prvních dvou týdnů už si Adéla
s Líbou vyzkoušely veškeré činnosti, které
krizové centrum nabízí. Vyzvedávají léky,
chodí pro nákup a střídají se ve venčení
jorkšírského teriéra Matýska.
„Pejsek patří starší paní, která je po operaci a má chodítko. Sama se bojí vyjít ven
a bohužel nemá nikoho, kdo by jí pomohl. Patří k vybraným klientům, o které se
staráme,“ vysvětluje Adéla Šnebergrová.

Popovídání po telefonu

všem důchodkyním, které jsme navštívily, povídaní hodně chybí. Snažíme
se proto s lidmi povídat a být jim
psychickou oporou. Byly jsme tak
i proškoleny coby dobrovolnice,“
uvádí Adéla Šnebergrová.
Podle ředitelky TOTEMu Vlasty Faiferlíkové se jedná o službu, jež je v duchu dosavadních dobrovolnických programů. Jejich hlavním cílem je dlouhodobě propojit
jednotlivce s jednotlivcem.
„Z prvních už takto spárovaných seniorů
a dobrovolníků z minulého týdne je jasné, že mnohá navázaná přátelství mohou
vydržet i po skončení pandemie,“ věří Faiferlíková. „Je to tak, paní i její pejsek nám
přirostli k srdci a už nyní jsme se dohodli,
že až nouzový stav a karanténa skončí, budeme se vídat i nadále a Matýska budeme
dál venčit,“ líčí Šnebergrová.

Na začátku dubna navíc TOTEM oznámil
novou službu, kterou seniorům a osobám
v nouzi v rámci krizového centra poskytuje. Tou je popovídání si po telefonu. Řada
seniorů totiž v těchto dnech trpí samotou
a čím dál tím více postrádá kontakt s lidmi.

Ke konci března TOTEMu nabídlo pomoc
už přes 250 zájemců o dobrovolnictví. Přidat se k nim může každý, a to prostřednictvím e-mailu dobrovolnik@totemplzen.cz
nebo na telefonu 736 489 755.

„Jedná se o velmi potřebnou službu.
Z vlastní zkušenosti moc dobře víme, že

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

Zleva: Adéla Šnebergrová
a Líba Hrdličková.

„Nechtěly jsme s Líbou ve volném čase jen
tak sedět doma se založenýma rukama,
tak jsme přemýšlely, jak volný čas využít.
Ve chvíli, kdy jsme se dozvěděly, že město
zřídilo krizové centrum, ani na chvíli jsme
neváhaly a nabídly naši pomoc,“ popisuje
Adéla Šnebergrová.
Cílem je především podpořit seniory, kteří
v době koronavirové krize patří mezi nejohroženější skupiny obyvatel. „Snažíme se
jim pomoci tak, aby nemuseli chodit ven,
pokud nutně nemusí. Všichni, kterým jsme
pomohli, byli za naši pomoc moc vděční
a fajn,“ usmívá se Líba Hrdličková.

Nákupy i venčení
Centrum všechny dobrovolníky vybavuje
rouškou, rukavicemi, dezinfekcí, tričkem
a dobrovolnickým průkazem. Poté už přihlášeným dobrovolníkům zbývá jen vyčkat
na telefonní hovor od koordinátora. Ten je
vyšle za konkrétním občanem v nouzi, který
si zavolal o pomoc na linku 378 032 222.

Jorkšír Matýsek přirostl dobrovolnicím k srdci.
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Okénko
zastupitelů
Vážení doubravečtí občané,
ráda bych Vás informovala, jak v nouzovém
stavu funguje školství na území města Plzně. Jak všichni jistě víte, dne 11. 3. 2020 se
na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřely všechny základní školy v ČR.
V tento moment jsem již byla v kontaktu
s panem starostou Doubravky – Tomášem
Soukupem a poté i s ostatními starosty

Vážení spoluobčané,
chci Vás v tomto nelehkém období povzbudit. Uvědomuji si, že současná situace není pro nikoho jednoduchá.
Jsem ráda, že my, pirátští zastupitelé, jsme
se ještě stihli sejít s občany Červeného
Hrádku a sesbírat od nich podněty a názory o aktuálním stavu v obci. Prošli jsme
louky kolem Sportcentra, podněty k využití
přidali místní hasiči, oddíl skautů i občané,
projednával se zapáchající potok, smlouvy
s vodárnou, kontejnery… Z podnětů občanů vzešly připomínky k bezpečnosti na

jednotlivých městských
obvodů. Cílem jednání
bylo zvážit situaci v mateřských školách, zda
budeme následovat
vládní nařízení. Vzhledem
k tomu, že v tu dobu bylo po
jarních prázdninách, kdy jsme
věděli, že spousta rodin přijela ze zahraničí, nechtěli jsme
podstoupit riziko přenosu nákazy Covid
19 i v našich mateřských školách. Mateřské školy jsme tak uzavřeli. Víme, že jsme
rozhodnutím zkomplikovali situaci v rodinách, nicméně zdraví dětí, rodičů a pedagogů bylo a je pro nás prioritou.

Vzdělávání na základních školách se nám díky pandemii proměnilo. Ze standardně frontálně vedených hodin máme nyní
online výuku. Pro část pedagogů je to nový rozměr ve vyučovacím procesu, pro někoho již
denní chléb. Mohu potvrdit, že
pro většinu žáků vzdělávat se
online není žádný problém.
Musím zde však poděkovat všem pedagogům, kteří se snaží ulehčit rodičům domácí vzdělávání, protože to opravdu není
jednoduché. Přeji Vám všem pevné zdraví,
buďme i nadále ohleduplní a věřme společně, že zase bude brzy dobře.
Autor: Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová,
radní města Plzně a zastupitelka ÚMO 4 za hnutí ANO

křižovatce u kapličky, potřeba
přechodů pro chodce, což byla
i má interpelace na podzimním
zastupitelstvu a již se řeší. V případě zájmu Vám mohu zaslat
podrobný zápis z tohoto jednání, můžete mi o něj napsat
na tomsikova@plzen.eu.
Všechny podněty jsme předali vedení obvodu a zaslali příslušným komisím a výborům. Mám radost, že jsme
tak učinili před odstávkou všech jednání,
a mohli tak být nápomocni v předávání
Vašich podnětů k řešení.

Momentálně je důležité, abychom se semkli a dodrželi zdravotní zásady. Dle mého názoru země, které riziko přenosu
podcenily, a tudíž u nich dochází k daleko vyššímu nárůstu
rozšiřování nebezpečné nákazy, mohou pro nás být výstražným příkladem. Já, stejně jako
mnoho dalších vlastníků šicího
stroje, šiji roušky a snažím se být alespoň
touto cestou užitečná. Razím heslo Daruj
roušku, a tak pokud ji někdo v mém okolí
nemá, nabídnu mu ji.
Autor: Mgr. Jana Tomšíková,
zastupitelka za Českou pirátskou stranu

V 54. mateřince
vzniká vrbový ráj
Velkých změn dozná zahrada 54. mateřské školy ve Staniční ulici, kterou na začátku jara ozdobily nové prvky z vrbového proutí. Více než dvě stovky dětí, které
do doubravecké mateřinky dochází, se
tak mohou těšit doslova na vrbový ráj.
„Nové zelené prvky využijeme k dětským
hrám. Proutí se instaluje přímo do země,
což znamená, že později obroste listím.
Jedná se o unikátní záležitost, která obohatí každou zahradu. Samozřejmě do budoucna bude záležet i na údržbě,“ popisuje projekt ředitelka 54. mateřské školky
Lenka Kocumová.
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Prvky ve školce nainstaloval Ondřej Kondvár, který má na stavby z vrby licence.
Jak sám přiznává, školku moc dobře zná.
„Po třiceti letech jsem se vrátil do školky,

do které jsem chodil jako dítě, a rovnou
jsem ji vyzdobil. Z toho mám jak jinak než
radost,“ uvedl Kondvár.
Autor: Redakce

Pes a prase
divoké v honitbě
Počátkem března proběhla na Úřadu
městského obvodu Plzeň 4 za účasti jeho vedení na straně jedné a mysliveckého hospodáře Mysliveckého spolku
Červený Hrádek u Plzně a starosty Honebního společenstva Červený Hrádek
u Plzně na straně druhé schůzka kvůli řešení stavu černé zvěře, především
v lokalitě Chlum.
Dle sdělení pracovníka úřadu byla podnětem k jejímu konání stížnost několika chovatelů psů, jejichž zvířata byla napadena
a poraněna divokými prasaty. V jednom
z případů měl být pes v důsledku fatálních poranění utracen.
Všichni, kteří čtete Doubravecké listy, jste
jistě v březnovém čísle zaregistrovali článek Karla Makoně ze Záchranné stanice živočichů Plzeň, který se velice výstižně vyjádřil k problematice výskytu černé zvěře
v blízkosti lidských obydlí a podrobně popsal, co je příčinou střetu divokých prasat
s volně pobíhajícími psy.
Nutno si uvědomit, že prase divoké není
šelma, která by na psa zaútočila za účelem obstarání obživy. Když už k takové-

muto střetu dojde, jedná
se vždy o akt obrany, ať
již dospělého jedince
nebo bachyně pečující o své potomstvo.

Najdou se však i tací, kteří ve výstižném článku Karla
Makoně vidí pouze obhajobu volně žijících živočichů na úkor domácích mazlíčků.
Lokalita Chlum je součástí společenstevní
honitby Červený Hrádek – Újezd vytvořené v souladu s ustanovením § 17 zákona
449/2001 Sb. o myslivosti. V této honitbě
myslivecky hospodaří Myslivecký spolek
Červený Hrádek u Plzně.
Je nesporné, že tato lokalita je cílem vycházek mnoha turistů, chovatelů psů, ale
i vyjížděk cyklistů a majitelů koní. Nic proti
tomu. Každý návštěvník by si ale měl uvědomit, že se pohybuje v uznané honitbě, kde je třeba dodržovat určitá zákonná opatření. V rámci ochrany myslivosti je
třeba chránit zvěř, mimo jiné před volně
pobíhajícími domácími zvířaty (§ 8 zákona
449/2001 Sb). Budeme-li číst v dané normě dál, zjistíme, že je zakázáno plašit zvěř
jakýmkoliv způsobem stejně tak, jako rušit
zvěř při hnízdění a kladení mláďat. Povinností vlastníků domácích zvířat, kam bezpochyby pes patří, jsou vymezeny v ustanovení § 10 zákona 449/2001 Sb. stanovící
vlastníkům domácích zvířat zákaz nechat
je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Z uvedené-

ho vyplývá, že majitel nebo vedoucí psa
nemůže psa venčit tzv. na volno, ale musí
psa mít stoprocentně pod svým vlivem. To
znamená, že pes je odvolatelný za jakýchkoliv podmínek, tedy i v případě, že narazí
na stopu zvěře. Není-li tomu tak, nechť má
vedoucí svého psa na vodítku. Tak mu riziko napadení černou zvěří nehrozí.
Součástí výkonu práva myslivosti je také lov
zvěře. Lov zvěře, v daném případě černé,
je v současné době jediným způsobem,
jak její stavy regulovat. Hodnocená lokalita
Chlum je však z hlediska lovu velice problematická. Jak je výše uvedeno, četnost
návštěvníků této lokality a bezprostřední
blízkost lidských obydlí lov velice komplikuje. Střelba kulovou zbraní v této části
honitby je velice riziková. Navíc objeví-li
se tam myslivec se zbraní, je často terčem
verbálních útoků, a to ne vždy lichotivých.
I přes tyto obtíže se myslivci snaží v rámci
možností stavy černé zvěře v honitbě redukovat, o čemž svědčí výše úlovků za poslední myslivecký rok, kdy bylo v honitbě
Červený Hrádek – Újezd uloveno 62 kusů
černé zvěře.
Co říci závěrem – chovatelé, venčete své
psy, dodržujte při této činnosti, co vám
stanoví právní předpisy, vycházejte ze znalosti chování vašeho psa, kvality jeho výcviku, a jistě nebude zdraví vašich čtyřnohých přátel ani zdraví vaše chováním černé zvěře ohroženo.
Autor: JUDr. Pavel Eret,
starosta Honebního společenstva Červený Hrádek u Plzně

Ilustrační foto/město Plzeň
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Sněhová nadílka přišla možná trochu
nečekaně v poslední březnový den.

Hřiště projdou dezinfekcí, budou čistší a bezpečnější

Jaro na Doubravce je v plném proudu.

Česká státní vlajka 30. března oslavila sto let. Symbol naší svobody, samostatnosti a nezávislosti zavlál také na radnici čtvrtého městského obvodu.
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