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v životě velmi důležité, a které
si za peníze nekoupíme –
zdraví, láska, rodina, přátelé, koníčky a další. Tato
nečekaná a omezující doba
tak vytvořila prostor a čas zamyslet se nad svým žebříčkem
hodnot a prověřila nás samotné. Museli
jsme se naučit žít bez sportu, kultury, bez
běžného setkávání se s ostatními.
Neobvyklá situace poznamenala i sportovní, kulturní a společenský život na obvodě. Museli jsme zrušit nebo odložit zajímavé a dobře připravené, ať už tradiční
nebo netradiční akce. Z těch tradičních
mám na mysli zejména gurmánský festival a pouť u sv. Jiří, z těch netradičních
a nových festival světla BLIK BLIK, který se
měl konat letos na našem obvodě poprvé
a jehož centrem měl být oblíbený zrekonstruovaný Lobezský park.

Vážení spoluobčané,
asi nikoho by ještě před několika měsíci
nenapadlo, jak složitým obdobím budeme
s ohledem na koronavirovou krizi nuceni
projít. Navíc si nejsme jisti, co bude v budoucnu. Ale jedno je jisté – těch několik
měsíců prověřilo nejen naše zdraví a ekonomiku, ale zejména nás samotné. Museli
jsme ze dne na den změnit svůj životní styl
i žebříček hodnot. V dnešní době, bohužel,
spousta z nás má priority každodenního života postaveny tak, že nás to nutí žít uspěchaně a v tom shonu nemáme dost času
pro své blízké, ale ani na sebe samotné.
Přitom jsou to věci a hodnoty, které jsou

Situace nás vedla a vede k uvědomění si,
zapřemýšlení a přehodnocení smyslu a priorit našeho způsobu života. Prověřila naše
mezilidské vztahy – ať už ve vlastní rodině,
tak i vůči ostatním okolo nás. V této souvislosti jsem byl velmi potěšen vysokou
mírou solidarity drtivé většiny obyvatel
našeho obvodu i města tím, že dodržovali
nařízená mimořádná opatření. Za to bych
Vám všem chtěl moc poděkovat. Chtěl bych
poděkovat zejména všem zdravotníkům,
hasičům, policistům, prodavačkám v obchodech a všem, kteří takzvaně v první
linii pomáhali nám ostatním toto těžké
období překonat. Chtěl bych poděkovat
dobrovolníkům, kteří projevili mezilidskou

solidaritu a obětavě pomáhali potřebným
a touto krizí nejvíce ohroženým.
Jsem pyšný na to, že i na našem Úřadu
městského obvodu Plzeň 4 se našla spousta
dobrovolníků z řad našich zaměstnanců,
kteří vlastnoručně ušili a rozdali zdarma
zhruba 2500 roušek nejvíce ohroženým
spoluobčanům. Dvě naše dobrovolnice
prostřednictvím organizace Totem pomáhaly seniorům s venčením pejska, nákupy
i dopravou k lékaři.
A jaké si z celé situace vzít poučení?
Jsem zastáncem názoru, že všechno špatné
je pro něco dobré. Co dobrého bych doporučoval si z té špatné zkušenosti z doby
koronavirové krize vzít? Za velmi pozitivní
zkušenost bych považoval skutečnost, že
jsme si dokázali, že umíme být v krizové
situaci solidární a držet spolu.
Dalším pozitivem je skutečnost, že nás
situace donutila zamyslet se nad způsobem vlastního života a nastavením priorit,
kterých chceme dosáhnout. Třeba si uvědomíme, co jsme v té dnešní uspěchané
době promarnili, a najdeme si více času na
své blízké, na ty kolem nás, ale i na sebe
samotné a na naše koníčky. Chraňme se,
buďme na sebe i na své okolí opatrní a chovejme se k těm ostatním tak, jak bychom
chtěli, aby se oni chovali k nám.
Společně to zvládneme…
Ing. Zdeněk Mádr
místostarosta MO Plzeň 4

Vedení čtvrtého městského obvodu
v dubnu a květnu vzpomnělo na válečné hrdiny a oběti války. Jejich památku na tradičních místech uctilo položením kytic a minutou ticha. Oslavy konce druhé světové války se však letos
musely obejít bez účasti veřejnosti.
První vzpomínkové akce se konaly 17. dubna, kdy uplynulo 75 let od spojeneckých
náletů. Jejich cílem bylo zničit seřaďova-
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Vzpomínkový akt věnovaný československým letcům v RAF z Doubravky
se konal 5. května v Masarykově ulici. Zleva: Václav Toman, Lenka Kočová,
Zdeněk Mádr, Radka Trylčová, Tomáš Soukup, Václav Beran.

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

Vedení obvodu uctilo
hrdiny a oběti války

Vzpomínkových aktů se zúčastnili i doubravečtí strážníci.

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

a hrdinství zaplatili životem. Za odhodlání,
které předvedli, jim patří čest a nejhlubší
uznání,“ uvádí starosta Soukup.

cí nádraží a německým vojákům tak znemožnit ústup po železnici. Řada bomb
však minula cíl a připravila v Plzni o život
až 850 civilistů. Zhruba 118 z nich zemřelo v Sousedské ulici.

vý památník s pláštěm autentické letecké
pumy. Jedná se o poděkování všem pyrotechnikům, kteří dodnes odstraňují následky bombardování,“ dodává místostarosta
Zdeněk Mádr.

„Nevinní obyvatelé Doubravky se stali
oběťmi boje za naši svobodu a demokracii. Lítost nad jejich ztrátou lze stěží vyjádřit
slovy. O to více je třeba ctít odkaz a hodnoty, za které jiní zaplatili tím nejcennějším,
co měli. Vlastním životem. Važme si proto
svobody a demokracie a nikdy nezapomeňme na válečné hrdiny a oběti, které
válka přinesla,” říká starosta Tomáš Soukup.

Poslední z dubnových pietních aktů se
konal na Habrmanově náměstí. Do zdejší základní školy v Masarykově ulici se po
dubnových náletech nevrátilo 38 dětí a také učitelka Květoslava Zajíčková.

Karel Pavlík byl sestřelen 5. května 1942
u francouzsko-belgických hranic. Zemřel
ve 23 letech. Václavu Šindelářovi se stal
osudným cvičný let 19. dubna 1943, kdy
havaroval kvůli závadě na svém Spitfiru.
Bylo mu 24 let. Alois Záleský se dožil 28
let. I on doplatil na mechanickou závadu
letounu, se kterým se zřítil během cvičného letu 9. února 1945.
Na oběti náletu a padlé v obou světových válkách zástupci obvodu vzpomněli
5. května na náměstí Karla Panušky v Újezdu,
na oběti druhé světové války ve Hřbitovní
ulici na Doubravce a v lobezské střelnici
v místě bývalého popraviště.

Poděkování občanům

„Řada pamětníků, kteří tehdy v oblasti Cikánky žili, má tyto události v živé paměti.
Uvědomujeme si, že se jedná o citlivou
událost, i proto jsme pietní místo před
dvěma roky obnovili a vybudovali zde no-

Aktuality
z obvodu
Úřední hodiny
Městský obvod Plzeň 4 v souvislosti
s uvolňováním opatření kvůli koronavirové krizi stanovil nové úřední hodiny.
V pondělí a ve středu mohou lidé navště-

Další z pietních aktů proběhl 4. května
v Masarykově ulici u pamětní desky na budově bývalé konzervatoře. Zdejší vzpomínka byla věnována třem československým
letcům z Doubravky, kteří během druhé
světové války působili v řadách britského
Královského letectva RAF. Jmenovitě se
jedná o Karla Pavlíka, Václava Šindeláře
a Aloise Záleského.
„V mladém věku odešli bojovat za naši
vlast, aby ji pomohli vymanit z německé
okupace. Všichni bohužel za své nasazení

vovat úřad od 8 do 12 hodin a od 13 do
17 hodin, v ostatní dny pak jen po předchozí domluvě. V budově úřadu stále
platí zvýšená hygienická opatření
a zachována je i dočasná přepážka
v přízemí budovy.

Dětská hřiště vydezinfikována
Všechna veřejně přístupná hřiště na území čtvrtého obvodu v dubnu prošla parní
dezinfekcí, při které dochází k vyhubení
virů a bakterií. V rámci běžné údržby došlo také k výměně písku v pískovištích,

Pietních aktů na Doubravce se zúčastnili
také další zástupci obvodu, místostarostové Lenka Kočová a Václav Beran, dále pak
radní Plzeňského kraje Radka Trylčová, Petr
Osvald z kanceláře plzeňského primátora,
zástupci Městské policie Plzeň-Doubravka nebo předseda Leteckého historického
klubu Plzeň Václav Toman.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

úpravě dopadových ploch nebo dílčím
úpravám herních prvků.

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

Mezi nejvíce zasaženými místy na Doubravce
byla dělnická kolonie zvaná Cikánka mezi
Jateční ulicí a řekou Berounkou. V podzemním krytu, na který dopadla letecká puma,
zahynula stovka civilistů.

Doubravečtí hrdinové v RAF

„Mrzí nás, že se letošní pietní akty musely
uskutečnit bez účasti veřejnosti. Chtěl bych
všem občanům poděkovat za to, že respektovali nařízení vlády a vzpomínkových akcí se neúčastnili a akce tak proběhly se vší
důstojností a v poklidu. Věřím, že za rok si
památku našich hrdinů i obětí obou válek
připomeneme všichni společně,“ dodává
místostarosta Mádr.
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Voda bude levnější
Od 1. května 2020 v Plzni klesla cena
vodného ze současných 60 korun na
57,39 korun za metr krychlový. Stočné
zlevní z 38,81 korun na 37,13 korun za
metr krychlový. Důvodem je pokles daně
z přidané hodnoty z 15 na 10 procent.

Informace o akcích ÚMO 4
Městský obvod Plzeň 4 musel kvůli koronavirové krizi zrušit Dětský den, festival jídla Doubravecký gurmán a zájezdy
pro seniory v první polovině roku. Aktuální informace k vítaní občánků a gra-

tulacím jubilantům naleznete na webu
umo4.plzen.eu a na Facebooku.

Václav Noha slaví jubileum
Známý hudebník, kapelník a bývalý fotbalista Václav Noha 18. dubna oslavil 80
let. Kapelníkem se stal v roce 1989, od
kdy vedl orchestr. Později vystupoval se
zpěvačkou Dagmar Ollariovou jako duo
Dáša a Vašek. Tak jej také znají doubravečtí senioři z D-klubu. Po 80. narozeninách Václav Noha ukončil hudební kariéru. Dnes žije na Doubravce.

Zemřela Marie Lacigová
S velkým smutkem
oznamujeme, že nás
2. dubna v 92 letech
opustila Marie Lacigová, významná malířka,
kreslířka, ilustrátorka,
grafička a držitelka historické pečeti města Plzně, která strávila
značnou část života na Doubravce. Svým
dílem oživila mnoho knih včetně pohádek K. J. Erbena, H. CH. Andersena, B.
Němcové nebo J. Š. Baara. Čest její památce a upřímnou soustrast pozůstalým.
Autor: redakce MO Plzeň 4

Hlasovat bude možné i off-line

Odstartovalo hlasování
v projektu Rozhodněte sami
Dlouho očekávané hlasování v participativním rozpočtu Doubravky odstartovalo
v pátek 1. května. Na webu RozhodneteSami.cz mohou občané hlasovat pro
celkem sedm nápadů, které sami navrhli.
Vítězný návrh čtvrtý obvod zafinancuje a do 12 měsíců také zrealizuje. Každý občan má možnost udělit dva hlasy.
„Doufám, že mezi finálními sedmi projekty si každý najde svého favorita. Nyní nezbývá než věřit, že se hlasování zúčastní
co nejvíce lidí, a že se nám společnými
silami podaří vybrat návrh, díky kterému
bude nejen náš obvod, ale i celá Plzeň
zase o něco hezčí. Děkuji všem, kteří se
do projektu „Rozhodněte sami“ zapojili
nebo zapojí, ať už nominací návrhu nebo
hlasováním,“ říká starosta Doubravky Tomáš Soukup.

Zelená střecha i dráha pro bikery
Mezi úspěšnými nápady lidé najdou například založení zelené střechy na objektu na
konečné zastávce trolejbusu číslo 16, stavbu
pumptrackové dráhy pro bikery nebo vybudování dogparku ve Špitálském lese, výsadbu
stromové aleje pod Chlumem, stavbu altánku u hřiště v Bukovci či vytvoření grilovacích
míst v parcích. Všechny vítězné nápady jsou
od 1. května k nalezení na webu www.rozhodnetesami.cz.
„Prioritně zrealizujeme projekt, který získá
nejvíce hlasů. Pokud nám v rozpočtu zbydou
peníze i na realizaci dalších nápadů, budeme
postupovat podle výsledku hlasování. Vzhledem k tomu, že skvělých návrhů na vylepšení
veřejného prostoru se nám sešlo hned několik, počítáme s tím, že zainvestujeme i některé
z těch, které nakonec v květnovém hlasování
neuspějí,“ uvádí místostarostka Lenka Kočová.

Participativní rozpočet – hlasovací lístek
Jméno: ............................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................

Hlasuji pro projekty:
1) ......................................................................................................................
2) ......................................................................................................................
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Hlasování bude probíhat po celý měsíc.
Ti, kteří nedisponují připojením k internetu, mohou hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku v dolní části stránky. Lidé je budou moci po jejich vyplnění
odevzdat v kanceláři informací v přízemí
budovy úřadu v Mohylové ulici 55.
V rámci 1. ročníku participativního rozpočtu
lidé navrhli 49 projektů, u kterých obvodní
radnice v další fázi posuzovala jejich realizovatelnost i finanční náročnost. Nápady,
které nebyly z různých důvodů realizovatelné nebo jejichž realizace převyšovala výši
vyčleněných dvou milionů korun, musela
hodnotící komise vyřadit. Překážkou byly
například pozemky v cizím vlastnictví nebo právě finanční náročnost.
Čtvrtý obvod je prvním obvodem v Plzni,
který participativní rozpočet zavedl. Radnice již dříve slíbila, že pokud se projekt
osvědčí, bude v něm pokračovat. Nyní se
druhý ročník participativního rozpočtu
Doubravky pomalu stává realitou.
Autor: Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

1. Stromová alej pod Chlumem
Autor: Eva Halámková
Popis autora: Vysázení
aleje podél cesty mezi poli
pod Chlumem.
Podrobnosti: Stromy plnící celou řadu funkcí v krajině (zadržování vody, její
odpařování do ovzduší,
snižování skleníkových plynů a škodlivin, ochlazování ovzduší,
útočiště pro ptactvo a hmyz) poskytnou návštěvníkům této lokality stín na jejich procházkách nebo při sportu, ale i potěšení. Krátké stromořadí jeřabin v této lokalitě muselo ustoupit rozšíření cesty k Ejpovickému tunelu. Nová výsadba např. javorů,
bříz, ale i třešní apod. (navržená krajinářem) by tuto lokalitu pod
Chlumem obohatila. Je známo, že v posledních letech zaniklo
více alejí, než jich bylo vysázeno. V našem obvodě se najdou
další lokality vhodné pro aleje, pokud by tato lokalita z nějakého důvodu nebyla realizovatelná.

2. Altánek v Bukovci u hřiště
Autor: Pavel Duczynski
Popis autora: Obnovení altánku v Bukovci pod
Chlumem.
Podrobnosti: Myslím si,
že by se hodil altánek na
nové hřiště v Bukovci nad
garážemi. Skrze toto místo
je hezký přístup na vrch Chlum a v minulosti tam již býval.

3. Alej života
Autor: Jiří Kotora
Popis autora: Zvelebení
krajiny.
Podrobnosti: Moc se mi
líbil nápad z propagačního videa rozhodnetesami.
cz, který sliboval zasadit za
každého občánka jeden
strom. Nevím, jestli se objeví k hlasování, proto jsem se rozhodl
jej přidat. Navrhuji tedy vytipovat místo pro vysazení stromů za
každého nového občánka přivítaného na Doubravce. Hezké by
bylo, kdyby strom občánka nějak připomínal – například plaketou nebo popisem.

4. Zelená střecha na konečné „šestnáctky“
Autor: Jan Vetýška
Popis autora: Zvelebení
krajiny, zlepšení lokálního
klimatu, zlepšení estetiky
místa, zpříjemnění jedné
z nejnepříjemnějších činností – čekání.
Podrobnosti: Cílem projektu je ozelenění střechy konečné trolejbusů a autobusů. Na

střechu by byly osazeny bezúdržbové rozchodníky a traviny, za
účelem zlepšení klimatických podmínek v místě. Zelené střechy
slouží v první řadě k zadržování vody v krajině a k jejímu zpětnému uvolňování do ovzduší (takový přírodní osvěžovač vzduchu). Dále pak fungují jako izolace, kdy v letních měsících zabraňují rozpalování střech do vyšších teplot. Jednoduše řečeno,
v létě nebude při čekání takový pařák. Poslední výhodou je, že
rozchodníky stejně jako například listy stromů mění během roku
svoji barvu, tudíž plní i jakousi vizuálně orientační funkci a každý musí uznat, že jakákoliv zeleň je pro oko příjemnější než stávající šeď.

5. Dog Park
Autor: Jiří Blažek
Popis autora: Volnočasové vyžití obyvatel Doubravky a jejich čtyřnohých kamarádů.
Podrobnosti: Navrhuji ve
Špitálském lese vytvořit
park s atrakcemi pro pejsky.

6. Pumptrack
Autor: Jonáš Novotný
Popis autora: Pumptrack
by si určitě užili děti a teenageři, kteří by mohli trávit víc času aktivním sportem než sezením u počítače. Pokud by byl realizován
ve vhodné lokalitě, odvede hlučnou dětskou zábavu ze sídliště.
Podrobnosti: Pumptrack je hřiště pro malé i velké cyklisty. Na
nevelké ploše jsou umístěny různě klopené zatáčky, výmoly, kopečky, skokánky. U nás na Doubravce bych si něco podobného
uměl představit např. v lokalitě Lobezských jezírek, nebo pod
Chlumem, případně u hřiště ve Špitálském lese.

7. Veřejné grilovací místo
Autor: Jaroslav Čechura
Popis autora: Vznikl by
tak prostor pro rodiny, případně skupiny přátel, které by měly příležitost strávit
příjemné chvíle v přírodě
u grilování. Přínos pro lidi,
kteří nemají vlastní pozemek k uspořádání podobné akce.
Podrobnosti: Vystavit zázemí pro grilování, tj. vlastní gril, sezení v blízkosti
(stůl a lavice). Vše tak, aby
bylo vše maximálně trvanlivé a nerozbitné (beton). Vznikl by tak
prostor pro rodiny, případně skupiny přátel, které by měly příležitost strávit příjemné chvíle v přírodě u grilování.

5

Místostarosta Zdeněk Mádr:
Všem občanům patří poděkování

a kde si vyřídí vše, co potřebují.
Někdy mohou čekat déle, ale
bohužel se nedá nic dělat.
Zdraví je na prvním místě.

Místostarosta Zdeněk Mádr u pomníku u železničních tunelů pod Chlumem.

Upřímně, na nošení roušky jsem si stále nezvykl a asi ani nikdy nezvyknu. Po odchodu z domova se pro ni téměř pravidelně
vracím. (úsměv)
Jaké je vaše ideální trávení volného času v době karantény?
O víkendech pracuji na zahradě nebo chodím na procházky, které si letos hodně užívám. Doubravka je na jaře opravdu krásná
a letos rozkvetla do mimořádných rozměrů.
Jak se vlivem současných událostí změnila práce místostarosty?
Změnila. V souladu s hygienickými nařízeními jsem v práci trávil méně času a na
úřad chodil zejména na porady a předem
domluvené schůzky. O to více práce jsem
si ale nosil domů. Naštěstí už se chod úřadu vrátil do standardního režimu.
Změnil se také chod úřadu, který se na
několik týdnů proměnil doslova v továrnu
na roušky. Do jejich šití nebo rozdávání
se zapojilo kolem dvaceti zaměstnanců.
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Kolik roušek se celkem ušilo?
Celkem jsme ušili 2500 roušek, což určitě
není málo. Všem, kteří se do šití a rozdávání zapojili, bych chtěl na tomto místě
moc poděkovat. Poděkovat bych chtěl také našim dvěma dobrovolnicím, které se
rozhodly pomáhat opuštěným seniorům
a prostřednictvím Totemu chodily seniorům venčit psa, nakupovat nebo je třeba
zavezly svým autem i k lékaři.

Samozřejmě jsme měli připraveno spoustu
zajímavých kulturních akcí, které jsme museli z důvodu vyhlášení stavu nouze zrušit,
respektive přesunout. Jednalo se například
o promenádní koncerty v Habrmannově
parku, ale hlavně o festival světla BLIK BLIK,
který se měl uskutečnit na Doubravce vůbec poprvé, a to koncem měsíce března.
Bohužel musel být odložen. Velice mě to
mrzí a věřím, že jej společně s pořadateli
stihneme uspořádat v náhradním termínu
co nejdříve. Také jsme si poprvé v novodobé historii museli odříct tradiční pouť
u sv. Jiří, což nás asi všechny, a zejména
děti, hodně mrzí.
Už znáte termín zastupitelstva, které
mělo proběhnout v dubnu?
Podle všeho to zatím vypadá, že další zastupitelstvo obvodu proběhne v řádném
termínu 11. června 2020. Neměli jsme zatím problematiku, která by nutně vyvolávala
potřebu svolat jeho mimořádné zasedání.
Všechny body, které měly být zařazeny na
dubnové zastupitelstvo, budou projednány
v červnu v řádném termínu. Alespoň je tak
více času na diskuzi k jednotlivým tématům.

Komu všemu jste nakonec roušky rozdali?
Roušky jsme zdarma rozdávali seniorům,
hasičům, policistům, lékařům a také prodavačkám v potravinách. Ti všichni jsou
v takzvané první linii při každodenním výkonu práce. Jako poděkování jsme pro
všechny z nich v obvodu vylepili pět billboardů. Mnozí občané si jich jistě všimli.
V jakém režimu tedy nyní funguje úřad?
Úřad od 20. dubna funguje v plném provozu, ačkoliv jistá omezení stále zůstávají,
protože musíme dodržovat přísné hygienické normy a předpisy vyhlášené ministerstvem zdravotnictví. Občané jsou proto
v úředních hodinách odbavováni u okének v přízemí obou budov, kde sídlíme

U Chlumu byly také vysázeny nové stromy.

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

Dobrý den, pane místostarosto. Už více
než dva měsíce existuje povinnost nosit
roušku. Jak jste si na ni za tu dobu zvykl?

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

Jak to vypadá s kulturními
akcemi obvodu, které měly proběhnout na jaře?

Stát i kraje nyní počítají finanční ztráty,
které jim koronavirová krize způsobila
a podle všeho ještě způsobí. Bude mít
koronavirus vliv i na rozpočet obvodu?
Samozřejmě, k dnešnímu dni víme o poklesu příjmů z výběru daní o zhruba deset milionů korun. Očekávám ale, že finální číslo
bude ještě vyšší.

Budeme muset preferovat investice, které
budou mít největší přidanou hodnotu pro
náš obvod i jeho obyvatele. V současné
době o tom vedeme ve vedení i v Radě
obvodu diskuzi a návrh bude předložen
na červnovém zastupitelstvu. Zatím mohu
říct, že omezení se nebude týkat druhého
kola mikrograntů, jejichž vypsání chystáme
v nejbližší době.

Budoucí podoba jedné ze stěn viaduktu podle Barbory Kofferové.

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

Jak několikamilionový výpadek v rozpočtu ovlivní plánované investice?

Jaké investice v současnosti probíhají?

Stavební práce běží také u pomníku
u železničních tunelů pod Chlumem.
Co se tam děje?

viadukt před tunelem, aby lépe zapadl do
okolní krajiny. Nebýt současného nouzového stavu, tak už bylo hotovo.

Právě probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice v Bukovci, zbouráme a postavíme další
dvě sběrná místa pro kontejnery tak, aby
nehyzdila okolí. Připravujeme rekonstrukci
prostoru před 22. základní školou Na Dlouhých, v oblasti zpracování projektové dokumentace finalizujeme s přípravou cyklostezky mezi Újezdem a Červeným Hrádkem,
připravujeme nová parkovací místa i úpravy vnitrobloků našich sídlišť. Přes prázdniny
budeme provádět nutné stavební úpravy
na některých mateřských školách.

Zjistili jsme, že doubravecký portál nově
zprovozněného tunelu navazující na park
v Potoční ulici se stal oblíbeným místem
pro pozorování vlaků vjíždějících a vyjíždějících z tunelu. Tak jsme se po dohodě
se Správou železnic rozhodli toto místo
zpříjemnit. Správa železnic před tunelem
postavila památník budování nejdelšího
železničního tunelu v republice a my jsme
vysadili nové stromy a přidali lavičky, aby
sledování provozu u tunelu bylo příjemnější. Dále chystáme zajímavou malbu na

Začátkem května začalo hlasování v participativním rozpočtu Doubravky. Už
jste hlasoval?
Zatím jsem nehlasoval, ale hlasovat určitě budu.
Prozradíte, jakému projektu dáte svůj
hlas?
Mám svého favorita, ale v duchu fair play
a zachování rovných podmínek pro všechny ho nebudu prozrazovat. Rád vše zveřejním v červnu, až budeme znát vítěze. Věřím, že zvítězí ten nejlepší. Uvidíme, jestli
se trefím. (úsměv)

Zdeněk Mádr rovná pamětní věnec u památníku ve Hřbitovní ulici, kde
vedení obvodu 5. května vzpomnělo na oběti druhé světové války.

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

Chtěl byste na závěr něco vzkázat občanům?
Chtěl bych všem občanům našeho obvodu,
ale i celého města poděkovat za příkladnou
disciplinovanost při nošení roušky a dodržování hygienických pravidel, vyhlášených
Vládou ČR a ministerstvem zdravotnictví.
Setkal jsem se opravdu výjimečně s tím, že
někdo roušku neměl, nebo jinak zásadně
porušoval tato opatření. Věřím, že zejména
díky odpovědnému chování našich občanů
máme v Plzni tak málo nakažených. A za to
bych rád za sebe i za ostatní spoluobčany
moc poděkoval.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4
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Jak obvod bojuje proti suchu?
Menším počtem sečí i dešťovkou

„Při sečích také dbáme na to, aby nedocházelo k sekání trávy příliš nakrátko. Sekací
technika je schopna sekat trávu ve výšce
mezi osmi až deseti centimetry. Rovněž
přistupujeme k dalším aktivitám, například
zakládání květnatých louček či medonosného pásu, a uvažujeme o budování zelených
střech na vytipovaných objektech obvodu,“
říká místostarostka Lenka Kočová.
Opatření se zaměřují také na využití dešťové vody, kterou k zalévání zeleně používají
mateřské školy. Některé z nich se zapojily
do dlouhodobého projektu „Dešťovka je
kamarád“. Díky tomu se děti od mala učí,
jak je možné dešťovou vodu znovu využít.
Mateřinky také dbají na dostatek zeleně,
vysazují nové stromy a keře. Tyto aktivity
mají navíc i výchovný a vzdělávací efekt.

Vaše otázky,
naše odpovědi
• Jsou stanoveny termíny sečí?
Od konkrétních termínů, které jsou smluvně dopředu dané, postupně ustupujeme.
Nové smlouvy jsou již uzavírány tak, aby se
sekalo takzvaně na výzvu, tedy ve vhodnou
dobu s ohledem na počasí. Pokud bude vývoj se srážkami nepříznivý, počet sečí by se
ještě snížil. Nemáme vlastní technické služby, péči o zeleň pro nás zajišťují zahradnické
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Pracovníci Správy veřejného statku města Plzně
monitorují zdravotní stav topolů v parku V Homolkách.

U stavby nových parkovišť pak obvodní radnice podporuje zasakování srážkových vod
v místě spadu. Magistrát loni schválil nový
metodický podklad pro městské organizace i soukromé investory, jehož cílem je aplikovat nové způsoby hospodaření s dešťovou vodou ve veřejném prostoru. Postupně
bude docházet k aplikaci těchto opatření.
„Problematika sucha je velmi složitá a široká
a v řadě případů vyžaduje změny na celostátní úrovni. V některých ohledech bude
muset dojít ke změně legislativy. Obvod
se ale i tak snaží udělat maximum pro to,
aby dílčími kroky přispěl ke zlepšení mikroklimatických podmínek města,“ dodává
Lenka Kočová.
Doubravecká radnice nezapomíná ani na
výsadbu nových stromů. Za poslední tři roky vysadila zhruba 300 stromů, v poslední
době byla například vysazena platanová
alej v parku V Homolkách. Ve všech případech je zajištěna i povýsadbová péče
včetně zalévání.

firmy. Řešení proto hledáme v rámci platných smluv.

• Počítáte s variantou nesekat některé
trávníky vůbec?
Problematiku jsme řešili s odborníky, kteří k ní přistupují komplexněji a neomezují ji na to, zda sekat často, či vůbec.
Ani jeden z extrémů znalci nepovažují za
vhodný, pokud travnaté plochy mají zůstat
zelené a sloužit svému účelu, jako je například zadržování prašnosti nebo vody. Důležité je především vědět, co, kdy a jak sekat.
Mimo bytovou zástavbu je několik míst, ke
kterým obvod přistupuje jako k loukám.
K jejich seči dochází dvakrát až třikrát ročně.

Na Doubravce byly letos poprvé
vysázeny květnaté loučky.

Ilustrační foto

Právě na počet a výši sečí míří z řad veřejnosti nejvíce dotazů. Jaká je situace? Seče
již byly kvůli změně klimatu sníženy z pěti
na čtyři. Pokud bude vývoj počasí nepříznivý a tráva neporoste, počet sečí by se mohl
ještě snížit. Záležet bude hlavně na srážkách.

Zdroj: Redakce MO Plzeň 4

Snížením počtu sečí, zakládáním květnatých louček nebo využíváním dešťové vody bojuje čtvrtý plzeňský obvod
proti suchu, které od začátku jara opět
trápí Česko.

Zároveň s tím probíhají kontroly vzrostlých
stromů, a to především z důvodu jejich bezpečnosti a zdravotního stavu. Jedna z takových kontrol se odehrála v dubnu rovněž v parku V Homolkách, který byl letos
v únoru významně zasažen vichřicí Sabine.
Pracovníci Správy veřejného statku města
Plzně zde s pomocí akustického tomografu monitorovali topoly euroamerické. Díky
získaným datům budou schopni lépe určit
celkovou kondici stromů a vyhodnotit případné zásahy.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Oddělení kultury a propagace ÚMO Plzeň 4

• Budou větší travní plochy vysekávány mozaikovitě a zájmové rostliny obsekávané?
O mozaikovitých sečích zatím neuvažujeme, a to především z toho důvodu, že
sídlištní rabátka a plochy u dětských hřišť
pro takový způsob sečí nejsou vhodná,
obzvlášť pak v jejich kombinaci se stromy
a keři. Novým způsobům péče o trávníky se však nebráníme. Město v současné
době připravuje metodické doporučení,
jak se o travnaté plochy lépe starat právě
s ohledem na dlouhotrvající sucho. Je tedy
pravděpodobné, že péče o travnaté plochy
dozná dalších změn.
Autor: Redakce MO Plzeň 4

Okénko
zastupitelů
Vážení čtenáři,
oslovuji Vás jako zastupitel obvodu Plzeň 4
a zároveň jako zastupitel města Plzně v době, která je pro všechny z nás nová. V době
trvající koronavirové epidemie, která zasáhla do života každého z nás. Nošení roušek,
zavřené školy a školky, omezení pohybu,
uzavření divadel, obchodů či restaurací si
ještě v lednu letošního roku nedovedl nikdo

Vážení spoluobčané,
nikdo nečekal, že nás zasáhne pandemie.
Zažil jsem si celý vývoj i ve vlastní mysli, od
„je to jenom druh chřipky“ až po kolabující
nemocnice v zahraničí. Někteří lidé, zvláště
mladí nebo středního věku, kteří jsou často
přesvědčení, že jim nebezpečí nehrozí, věc
bagatelizují, kritizují vládu a vše považují za
přehnané. Mám možnost prakticky každý
den situaci diskutovat s Janem Hamáčkem,
dá se říci, „že mám informace z první ruky“ a ne, nebyla to ani na chvilku žádná legrace.
Opozice napřed vládu kritizovala, že nemá

z nás představit. Přesto se tato
omezení stala každodenní
realitou. Díky zodpovědnosti drtivé většiny z nás
a díky obrovskému nasazení zdravotníků, policistů,
hasičů, vojáků, pracovníků v sociálních službách a dalších tisíců
lidí „v první linii“ je, doufejme, nejhorší za
námi a pozvolna se navracíme k běžnému
životu. Rozhodně to nebude krátká ani
snadná cesta, což si my, Vaši zástupci v orgánech města Plzně i na jednotlivých obvodech, uvědomujeme a budeme se snažit
pomoci Vám v návratu k normálnímu způsobu života. Rada města Plzeň již přijala
tzv. Plzeňskou koronavirovou dvanáctku,

která má za cíl pomoci překlenout stávající obtížnou situaci
občanům města Plzně. Odložení
splátek nájemného, prodloužení
lhůty pro úhradu poplatku za komunální odpad či finanční pomoc
pro existenčně ohrožené sportovní a kulturní organizace představují jen několik málo z těchto opatření. Ani
Městský obvod Plzeň 4 nezůstane v tomto
ohledu stranou a přijde s vlastními opatřeními s cílem zmírnit následky koronavirové krize pro Vás, obyvatele, podnikatele či
sportovce žijící na „čtyřce“. Přeji Vám pevné
zdraví a věřím, že společně to dokážeme.

plán. Vláda plán představila a pak
následně pružně reaguje na nové
informace a zase je terčem kritiky.
Kdo něco dělá, občas se mu něco nepovede, často i něco pokazí. Tato republika mimo válečné
období nikdy nezažila podobnou
krizi. Nikdo ve světě se v moderní historii s podobnou věcí nepotýkal - zkušenosti se získávaly „za pochodu“. Buďme
trpěliví, mějme pochopení i pro občasné
přešlapy vlády. Tak, jak jsme dokázali ze začátku držet pohromadě, jak jsme celý národ
šili roušky nejen pro sebe, ale i pro sousedy,

bylo nádherné. Jsem hrdý na to,
v jaké báječné zemi žiji. Mám rád
Belgii, mají výborné pivo nebo čokoládu. Když ale vidím hrůzu, kdy
země přibližně se stejným počtem
obyvatel jako ČR má 6000 mrtvých
v důsledku pandemie, tak je mně
velmi smutno. To samé mohlo potkat nás. I když to dnes, kdy píši tyto řádky,
vypadá již nadějně, určitě není vyhráno. Nebude jednoduché ani napravit ekonomické
ztráty, ale věřme si. Společně to zvládneme.

Autor: Mgr. Lukáš Hegner,
zastupitel za ODS a člen Rady MO Plzeň 4

Autor: Bc. Michal Chalupný,
zastupitel za ČSSD a předseda kontrolního výboru MO Plzeň 4

Připravované změny dopravní
obsluhy Zábělé a Červeného Hrádku
S účinností od neděle 14. června 2020 mění
Plzeňský kraj systém zajištění autobusové
dopravy na meziměstských autobusových
linkách. Nově bude dopravu zajišťovat společnost Arriva Střední Čechy, která nahradí
stávající dopravce, především ČSAD autobusy Plzeň a částečně PMDP. Tyto změny
budou mít dopad na dopravní obsluhu
Zábělé a Červeného Hrádku. Obvod nyní usiluje o zachování stávajícího rozsahu
dopravních služeb v maximální možné míře. Jakmile budou k dispozici kompletní informace, budou zveřejněny na webových
stránkách našeho úřadu, na facebookovém
profilu MO Plzeň 4 a v červnovém vydání
Doubraveckých listů.

Organizátorem Integrované dopravy
Plzeňského kraje je společnost POVED
s.r.o. Veškeré informace o změnách včetně tarifního odbavení najdete na stránkách https://www.idpk.cz.

Zábělá
Ke dni 14. 6. 2020 bude zcela zastaven
provoz linky 52 a obsluhu Zábělé převezme v plném rozsahu dopravce Arriva
Střední Čechy. Půjde o linky 221 Radnice –
Plzeň a 231 Volduchy – Plzeň. Obě tyto
linky budou na území Plzně vedené přes
zastávky Terminál Hlavní nádraží – Opavská – Doubravka – Rozcestí Újezd – Zábělá.

Červený Hrádek
Ke dni 14 . 6 . 2020 bude rovněž zcela zastaven provoz linek 53 a 54. Spoje vedené pouze
v trase Doubravka – Červený Hrádek budou
převedeny na novou linku 38 financovanou
i nadále městem Plzeň. Spoje vedené za hranice města Plzně přebírá dopravce Arriva
Střední Čechy. Nově půjde o linky 253 Plzeň –
Kyšice – Chrást a 254 Plzeň – Dýšina – Nová
Huť. V úseku Červený Hrádek – Doubravka
obslouží tyto linky všechny stávající zastávky,
z Doubravky budou některé spoje dále pokračovat do zastávek Habrmannovo nám.,
Opavská a Terminál Hlavní nádraží.
Autor: redakce MO Plzeň 4
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Pauza v uzavřených mateřských
školách? Omyl, žádná není

Dnes už lidé ví, že základní školy učí dál, jen
jinou formou – jsou v on-line styku se svými žáky, s jejich rodiči. Tedy učitelé pracují dál, a možná i intenzivněji než kdy před
tím. A co mateřinky? Mnohé okamžitě zareagovaly a spojily se s rodiči dětí přes své
webové stránky, messengery, WhatsAppy…
Naše mateřinka zůstala ve spojení s dětmi
i s rodiči také prostřednictvím facebookové
stránky 54. mateřská škola. Zde jsme publikovali vše, co mohlo rodičům pomoci zabavit své děti – hry, tvoření, pracovní listy dětem, pro rodiče i zajímavé příspěvky našich
předních odborníků v oblasti psychologie
a pedagogiky. Webové stránky školky pak
informovaly rodiče o aktuální situaci v ČR
a také v mateřské škole.
Kde jsou a co dělají paní učitelky? Paní ku-

chařky? Paní uklízečky? Nikdo nezahálí. U nás
jsme se pustili do školní zahrady. Pro děti
jsou tu vysázeny zajímavé a netradiční zelené herní prvky z živého vrbového proutí.
Jsou vytvarována iglú, tunely, schovávačky,
nový zelený plot k hlavní ulici, a také haťové
plůtky. Že nevíte, co to je? Až pustí vrbový
základ lístky, a všechny stavby se zazelenají,
přijďte se alespoň z dálky podívat! Ve všech
pěti pískovištích je vyměněn písek, všechny
zahradní herní prvky jsou vydezinfikovány
a provádí se na nich nové nátěry. Trávníky
mají za sebou pečlivý jarní výhrab a první
seč. Natírají se lavičky, dřevěné pergoly
a zahradní domek, plejí se záhony, upravují keře a ovocné stromy.

Pedagogičtí pracovníci i žáci 28. základní školy v prvním pololetí školního roku
společnými silami dotvářeli konečnou podobu školní zahrady. Vytvořili celou řadu
zahradních prvků a těšili se na společné
chvíle strávené při výuce i relaxaci v náruči
zelené učebny u přírodního jezírka. Okolnosti bohužel změnily naše plány a škola
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Autor: Kolektiv zaměstnanců
54. mateřské školy Plzeň, Staniční ulice

Na děti se už moc těšíme, našili jsme jim
450 ks ústenek, které nakonec možná ani
nebudou využity. Do tříd na jižní straně budov jsou nainstalované protisluneční fólie.
Koberce ve všech hernách jsou vyčištěny,
hračky, stavebnice, lehátka i prostory vydesinfikované. Desinfekcí prošly i všechny

Zahrada 28. ZŠ rozkvetla
keramickými pracemi žáků
Jak jsme již na našich stránkách informovali v prosinci, 28. ZŠ dokončila revitalizaci své vnitřní zahrady. Od jara
až do podzimu 2019 probíhala realizace projektu „Rekonstrukce zahrady
28. základní školy v Plzni v přírodním
stylu“, jež byla spolufinancována Státním fondem životního prostředí ČR na
základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí.

Nejvíce času jsme věnovali úklidu
všech místností mateřské školy po provedené instalaci LAN optických kabelů
pro rychlejší internet a WI-FI pro veřejnost.
Všude se kopalo a řezaly panely. Poté bylo
nutné opravit výmalbu. A pak samozřejmě
uklidit. Pomáhali všichni, na co kdo stačil.
A protože už je hotovo, čerpají teď všechny pracovnice řádnou dovolenou, aby byly
odpočaté a připravené na příchod natěšených dětí. A kdy to bude? 25. 5. 2020. Každopádně jsme dobře připraveni. A „pauzy“
jsme dobře využili.

se musela uzavřít. Mezitím se nová zahrada již probouzí a trpělivě čeká na své pozorovatele a obdivovatele.
Ačkoli nám tu nejvíce chybí naši žáci, zahradě se nyní věnují alespoň naši pedagogové. Na trvalkovém záhonu již v průběhu teplé zimy začaly vykukovat tulipány
a okrasné česneky, v místě lesního biotopu
začínají kvést rododendrony a azalky. Listnaté stromy, včetně nové jabloně a hrušně, začínají kvést.
Co se však na zahradě objevilo zcela nového, jsou keramické sochy, které vznikly
v rámci keramického kroužku a volitelného předmětu Keramika pod vedením paní učitelky Jany Tomanové. Na zahradě
se tak objevil například pohádkový hrad,

Zdroj: Mgr. Jan Švábek

V měsíci březnu byly uzavřeny mateřské
školy na Doubravce v rámci prevence před
možnou nákazou COVID-19. Nikdo tehdy netušil, na jak dlouhou dobu to bude.

odpady v sociálních zařízeních a ve školní
kuchyni. Pro jistotu jsme nakoupili i ionizační čističky vzduchu.

parta trpaslíků a jiných pohádkových postav, sošky divoce žijících zvířat, fantastické
květinové aranže, keramické totemy, ptačí
pítka a krmítka.
Celkové výdaje: 590 683,89 Kč
Způsobilé výdaje: 581 682,00 Kč
Dotace SFŽP ČR: 494 431,00 Kč
Autor: Mgr. Blanka Koukolíková,
zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň

Vycházková trasa po
Doubravce začíná na konečné zastávce trolejbusu číslo 16, pokračuje přes park v Potoční ulici
okolo kostela sv. Jiří a končí u pomníku Mistra Jana Husa.

TOTEM provede
seniory Doubravkou
Speciální vycházkový okruh po Doubravce připravilo pro plzeňské seniory Mezigenerační a dobrovolnické centrum
TOTEM, které má od března svou vlastní
pobočku i na území čtvrtého plzeňského
obvodu v Těšínské ulici.
„Jsme v pravidelném kontaktu se seniory,
na které máme telefonní číslo nebo e-mail.
Zjišťovali jsme, co jim v dnešní situaci chybí,
a dozvěděli jsme se, že jsou to především
procházky a pohyb venku. Proto jsme pro
ně připravili speciální trasy, v rámci kterých
zapojí nejen tělo, ale také mozek,“ říká manažerka projektu Miroslava Vyšatová.

„Délka nenáročné trasy bez většího stoupání je 2,7 kilometru. Na cestě jsme využili naučné stezky, které vybudovala Správa
veřejného statku města Plzně. Informační
cedule jsme obohatili o TOTEMový otisk.
Senioři se mohou těšit na trénování paměti, jazykové hry, ale i pohybová cvičení,
místopisné či přírodopisné otázky,“ dodává Vyšatová.

Kromě Doubravky jsou připraveny okruhy
i v dalších částech Plzně, a to na Bolevci,
Borech a Slovanech a zvažována jsou i další
místa včetně centra Plzně. Mapky pro jednotlivé vycházkové okruhy jsou dostupné
na webu totemplzen.cz nebo na úřadech
jednotlivých městských obvodů.

Před vycházkou by si podle Vyšatové senioři měli prohlédnout mapku, na které jsou

Termín krajských
a senátních voleb vyhlášen
Dne 15. dubna 2020 vyhlásil prezident
republiky Miloš Zeman termín konání
voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Volby
proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020
a případné druhé kolo senátních voleb
se bude konat další týden 9. a 10. října.

znázorněna jednotlivá stanoviště s úkoly.
Vhodné je vzít si s sebou také papír s tužkou.

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

rátit s prosbou, zda byste neměli zájem
nám vypomoci s činností člena v okrskové
volební komisi za finanční odměnu dle zákona. Člen okrskové volební komise musí
být přítomen ve dnech konání voleb po
celou uvedenou dobu hlasování (kromě
přestávky na oběd) a v sobotu po skončení hlasování při sčítání výsledků hlasování.

Volby budou zahájeny první den v pátek ve 14.00 hodin a volební místnosti se
uzavřou ve 22.00 hodin. Druhý den voleb
v sobotu bude možno hlasovat v době od
8.00 do 14. 00 hodin.

V případě zájmu prosím vyplňte dotazník
člena okrskové volební komise. Ke stažení
ho rovněž naleznete na webových stránkách
umo4.plzen.eu, a to v sekci volby 2020.

Touto cestou bychom se na vás chtěli ob-

Autor: Štěpánka Kanická,
Odbor právní, správních činností a organizační ÚMO Plzeň 4

DOTAZNÍK
Návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4
pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR 2. a 3. 10. 2020

Jméno, příjmení, titul: ................................................................................................................................................................................................
Adresa trvalého bydliště (podle OP): .....................................................................................................................................................................
PSČ ...................................
Rodné číslo: ...................................................... Státní občanství: ............................................................
ID datové schránky: ........................................ Telefon/mobil: ...............................................................
Vaše shora uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem Úřadu městského obvodu
Plzeň 4.
V ................................ dne ................................

Podpis ............................................................
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Pohled na kostel sv. Jiří.

Zdroj: Michal Anděl
Zdroj: Michal Anděl

Jarní Lobezské louky.

Zdroj: Michal Anděl

Rozkvetlá sakurová alej v Železniční ulici.
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