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Vážení sousedé,
už několik týdnů udává směr
většiny veřejné diskuse koronavirus a s ním spojené
události. O to více mne těší,
že si skoro stovka z Vás našla čas k vyplnění dotazníku
k budoucnosti Masarykovy
ulice a tím se podílela na začátku projektu její přeměny.
Naší ambicí je změnit charakter této ulice
a přivést k životu místa, která nyní slouží víceméně k tranzitu chodců a nepodporují
žádnou pobytovou funkci. Vaše podněty
nyní zpracovatel studie zapracuje a v další
fázi se vrátíme k nejdůležitějším místům,
u nichž povedeme se širokou veřejností
diskusi o jejich využití.
Jedním z nejdůležitějších míst, která se na

Aktuality
z obvodu
Upravené úřední hodiny

ký či telefonický kontakt před osobním
kontaktem ve všech případech, kdy je
to možné. Další změny budou záviset na dalších vládních nařízeních
nebo jejich případném uvolňování.

Nový ping-pongový stůl
Ping-pong na čerstvém vzduchu si mohou
nově zahrát příznivci stolního tenisu na
Doubravce. Městský obvod Plzeň 4 nechal
na podzim nainstalovat nový ping-pongový
stůl na dětském hřišti v Levandulové ulici
č. 64. Stůl je pro případné zájemce k dispozici nepřetržitě. Přejeme hezkou hru.
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Komunikace s občany by měla být při přípravě tak citlivých projektů jejich základním stavebním kamenem. I proto mě velmi
mrzí, že se vedení obvodu o detailech záměru dozvídá převážně z médií. Správně
vedená a jasně formulovaná komunikace
by všem zúčastněným stranám usnadnila
práci a pomohla nalézt smysluplné a širokou veřejností přijímané řešení.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát
pevné zdraví a poděkovat za to, že dodržujete vládní nařízení a jste ohleduplní
ke svému okolí. Věřím, že se situace bude
postupně zlepšovat a že se na Vánoce budeme moci sejít s těmi nejbližšími, a společně tak prožít vánoční svátky ve zdraví
a pohodě.
Váš starosta Tomáš Soukup

Obnoveno 44 laviček
Celkem 44 kusů laviček na podzim obnovil
Městský obvod Plzeň 4. Konkrétně se jedná o lavičky na zastávkách MHD, u pěší zóny centrum, na Lobezských loukách nebo
u domova pro seniory v Mohylové ulici. Tři
zcela nové lavičky pak byly umístěny k nově
vzniklému odpočinkovému místu u železničního tunelu pod Chlumem. „U laviček
došlo ke kompletní výměně prken, nátěru olejovou lazurou, výměně spojového
materiálu a k umytí betonové konstrukce
vysokotlakovou vodou,“ sdělila Miroslava
Srbová z Oddělení životního prostředí.
Autor: Redakce MO Plzeň 4

Zdroj: MO Plzeň 4

V návaznosti na přijatá krizová opatření vlády Úřad Městského obvodu Plzeň 4 v říjnu nově stanovil úřední hodiny na pondělí
a středu od 8 do 10 a od 14 do 17 hodin.
Provoz podatelny zůstal zachován v plném
rozsahu. Úřad rovněž žádá všechny občany, aby upřednostnili písemný, elektronic-

Musím uvést, že valná většina ohlasů respektovala nutnost zřízení tohoto místa
a nezpochybňovala naléhavost pomoci
lidem bez domova, zároveň ale pokládala
otázky týkající se vhodnosti umístění karanténního místa právě do této budovy.
Zásadní otázky, jako například zdali bude
zařízení sloužit pro celý Plzeňský kraj? Jak
město zajistí, že se každá osoba po uplynutí

karanténní lhůty vrátí do místa, odkud byla
přivezena, nebo jaká bude finální maximální
kapacita jsme společně s místostarosty
formulovali dopisem vůči představitelům
města Plzně. Bohužel v době uzávěrky tohoto čísla Doubraveckých listů tyto otázky
zůstávají nezodpovězeny.

Zdroj: MO Plzeň 4

Úvodník
starosty

Masarykově třídě nacházejí, je Habrmannův park a k němu přilehlá budova bývalé 6. ZŠ. A právě záměr města Plzně
zřídit v této budově karanténní místo
pro lidi bez domova vzbudil v našem
obvodě nebývalé emoce. Od chvíle, kdy
se v médiích objevila první
informace o záměru města
vybudovat karanténní místo
v centru Doubravky, jsme od
Vás zaznamenali stovky nesouhlasných ohlasů s umístěním
tohoto zařízení. Během několika dnů se pak připojilo více
než 1000 podpisů pod občanskou peticí, kterou obyvatelé
našeho obvodu iniciovali a zaslali Radě města Plzně.

Rodí se nová podoba
Masarykovy třídy
Na Doubravce se začíná rodit budoucí
podoba Masarykovy třídy. Jedinečnou
šanci vtisknout novou tvář místnímu
bulváru mají i lidé, které čtvrtý obvod
oslovil. Celý proces vyvrcholí v roce
2024, kdy Doubravka oslaví jubilejních 100 let od připojení k velké Plzni.

Doubravka už do proměny bulváru zapojila i veřejnost prostřednictvím dotazníku,
který byl součástí říjnových Doubraveckých listů a k dispozici byl také na Facebooku městského obvodu, webu úřadu
a na webových stránkách projektu Rozhodněte sami.
Na základě poznatků a podnětů od občanů v další fázi vznikne studie, která
se bude věnovat páteřním úsekům třídy. I k těm se lidé budou moci vyjádřit

Zdroj: archiv ÚMO 4

„Masarykova třída je od nepaměti přirozeným centrem Doubravky a my jsme
přesvědčeni, že by měla být i jeho výkladní skříní. Proto jsme při příležitosti
jubilea zadali vypracování studie, která
definuje novou podobu této ulice,“ říká
starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup.

Letecký pohled na Doubravku a Masarykovu ulici.

a ovlivnit tak jejich podobu.

Studie už v roce 2021

„Pro veřejnost chystáme i další akce včetně
procházek po Masarykově třídě s odborníky a architekty. Uvidíme, co nám situace v dalších týdnech a měsících dovolí,“
dodává starosta.

Podle místostarosty obvodu Zdeňka Mádra
by studie mohla být hotova v první polovině roku 2021. Na ni vzápětí navážou další
stupně projektové dokumentace.
„Zároveň bychom chtěli dosáhnout toho,
aby byl Radou města Plzně schválen koncept, na základě kterého by se v rámci budoucích úprav Masarykovy ulice postupovalo vždy v souladu se studií jako závazným
podkladem. Věřím, že právě ke 100. výročí
již budeme mít realizovány první úpravy
prostoru, které si vytyčíme jako prioritní,“
uvádí Zdeněk Mádr.

Model Masarykovy ulice.

Zdroj: Ondřej Janout, Projectstudio8

Koncept úprav Masarykovy ulice bude podle
projektanta Ondřeje Janouta řešit vizi její
postupné transformace na moderní městskou třídu se všemi potřebnými kvalitami.
„Pozornost bude věnována zásadním místům, pěší a cyklistické dopravě, úpravám
zeleně, označování provozoven, podobou předzahrádek, regulacím oplocení,
umístěním potřebného mobiliáře a dalším možným problematickým oblastem,“
upřesňuje Ondřej Janout.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Krajské a senátní volby
ve čtvrtém obvodu

Velké manévry doprovází různé druhy

Příprava voleb na úřadu čtvrtého obvodu.

„Zájem o práci ve volebních komisích byl
srovnatelný s předchozími lety. Někteří
zájemci se kvůli šíření nemoci covid-19
omluvili, naštěstí se ale přihlásili jiní. Celkem jsme měli v komisích 223 členů, z to-

Zdroj: ÚMO 4

Zvýšená bezpečnostní opatření, ale i větší voličská účast než před čtyřmi lety.
Tak vypadaly letošní krajské a senátní
volby ve čtvrtém plzeňském obvodu,
které se konaly 2. a 3. října, respektive
9. a 10. října, kdy proběhlo druhé kolo voleb do horní komory parlamentu.

Voličská účast v obvodu nakonec byla
i navzdory pandemii vyšší než ve volbách
před čtyřmi lety. Zatímco v roce 2016 činila 41,16 procenta, v roce 2020 se vyšplhala na 43,57 procent. To je více než
celokrajský průměr, který letos činil 38,8
procenta, a dokonce i než průměr v rámci města Plzně, kde byla letošní voličská
účast 41,77 procent.
Právo volit nebylo upřeno ani lidem pozitivně testovaným na covid-19. Ti mohli
ve vymezené dny hlasovat formou drive
-in v areálu DEPO2015 v Presslově ulici.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Zdroj: ÚMO 4

jednotlivé volby,
přičemž téměř 19 tisíc z nich
bylo distribuováno do
schránek občanů.
Zbývající hlasovací lístky pak byly k dispozici v průběhu voleb ve volebních
místnostech.

Každý z členů volební komise dostal od úřadu
respirátor a další ochranné pomůcky.

Výsledky senátních voleb v MO Plzeň 4:

Zdroj: ÚMO 4

1. kolo:

Do akce se zapojili i dobrovolní hasiči.

voleb každoročně. Letos byla jejich příprava ještě složitější a náročnější. Důvod
je nasnadě – sílící pandemie koronaviru.

ho 33 lidí z úřadu,“ říká Štěpánka Kanická
z Oddělení právního a správních činností.

Respirátory i obličejové štíty
I když se nejedná o volby komunální,
městské obvody při jejich přípravě a konání hrají zásadní roli. Úřad městského
obvodu zajišťuje nejen distribuci obálek
a hlasovacích lístků, ale také průběh voleb na svém území a dosazuje lidi do volebních komisí.
Jen pro ilustraci – letos bylo na úřad dovezeno přes 22 tisíc hlasovacích lístků pro
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Právě na ochranu zdraví komisařů a voličů
kladl čtvrtý obvod velký důraz. „Všem členům komisí jsme zajistili roušky, ochranné rukavice nebo dezinfekci. Nad rámec
těchto ochranných prostředků jsme jim
nabídli také respirátory a ochranné štíty,“ říká starosta obvodu Tomáš Soukup
s tím, že štíty byly přednostně nabídnuty
nejstarším občanům.

1. Ing. Lumír Aschenbrenner (ODS)

34,93 %

2. Mgr. Daniel Kůs (Piráti)

21,33 %

3. MUDr. Jindřich Sitta (STAN)

16,4 %

4. MUDr. Jiří Liška CSc. (ČSSD)

10 %

5. Ing. Oldřich Fencl (SPD)

9,24 %

6. Václav Heřman (KSČM)

8,06 %

2. kolo:
1. Ing. Lumír Aschenbrenner (ODS)

59,33 %

2. Mgr. Daniel Kůs (Piráti)

40,66 %

Výsledky krajských voleb v MO Plzeň 4:
1. ODS s podporou TOP 09
a nezávislých starostů

24,04 %

2. ANO 2011

22,15 %

3. STAN, Zelení, Pro Plzeň

14,77 %

4. Česká pirátská strana

14,40 %

5. SPD

5,07 %

6. KDU-ČSL, ADS a Nestraníci

4,96 %

7. ČSSD

4,93 %

8. KSČM

4,17 %

Pod Chlumem vzniká nová stromová
alej, která zvítězila v 1. ročníku participativního rozpočtu Doubravky – projektu Rozhodněte sami. Na přání občanů
čtvrtý obvod letos v úseku mezi ejpovickým železničním tunelem a Bukovcem vysázel 46 stromů. Celkem pak
bylo za letošní rok na území obvodu
vysázeno 150 stromů.

Zdroj: Michal Anděl

Pod Chlumem vzniká
nová stromová alej

Nová alej pod Chlumem už dělá parádu.

rostka čtvrtého obvodu Lenka Kočová.
„V místě jsme vysázeli 14 jabloní, 11
švestek a 21 habrů. Jsme rádi, že nová
výsadba běží i přes veškerá omezení.
Naopak je nám líto, že jsme do výsadby
nemohli zapojit také veřejnost, což situace bohužel neumožnila,“ říká místosta-

Výsadbu aleje pod Chlumem navrhli
a podpořili občané v rámci participativního rozpočtu, díky kterému mohou ovlivnit, jak z veřejných peněz vylepšit veřejný
prostor ve svém okolí.

„Účast našich občanů na dění v obvodu
a jeho proměně k lepšímu místu pro život patří mezi naše priority. Chtěli jsme jít
nyní ještě dál a počítali s tím, že by si lidé
stromy pod Chlumem mohli nejen vysadit,
ale i adoptovat. Letos to sice nevyšlo, já
ale věřím, že si to v budoucnu společně
všichni plně vynahradíme,“ dodává starosta obvodu Tomáš Soukup.
Výsadbu aleje si osobně prohlédla i autorka nápadu paní Eva Halámková. Její
návrh v participativním rozpočtu získal
481 hlasů.

Zleva: Autorka nápadu Eva Halámková, starosta Tomáš Soukup a místostarostka Lenka Kočová.

Zdroj: ÚMO 4

Mám radost, říká autorka
„Mám radost z toho, že Plzeňané pro tento projekt hlasovali a díky tomu vyhrál.
Víme, že stromy v krajině chybí, krajina
se zatepluje a my ji musíme zchlazovat.
Byla bych moc ráda, kdyby se městu podařilo realizovat i další výsadbu. Příroda
je jedinou jistotou, kterou v dnešní době
máme,“ uvedla Eva Halámková.

Výsadba nové aleje pod Chlumem.

Zdroj: ÚMO 4

Alej pod Chlumem bude vznikat po částech, a to s ohledem na odlišné vlastníky
pozemků. Prvních 46 stromů je sázeno na
pozemcích, jejichž vlastníkem je město
Plzeň, jež je pronajímá Zemědělskému
družstvu Červený Hrádek. S dalšími vlastníky pozemků bude čtvrtý obvod jednat,
v návaznosti na to pak bude probíhat další výsadba aleje.
Obvod zároveň prověřuje i realizaci dalších
dvou projektů z participativního rozpočtu, a to zelené střechy na terminálu v Zábělské ulici a také pumptracku – boulové
dráhy pro bikery.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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tel dokončit celý rozsah údržby vozovek
do 12 hodin od pokynu úřadu. Došlo tak
k výraznému zlepšení služeb, neboť
v dřívějším období byla lhůta pro
dokončení prací 48 hodin, což v praxi
způsobovalo značné problémy.

Zimní údržba na území obvodu
pro sezónu 2020–2021
Městský obvod v reakci na podněty a požadavky občanů letos výrazně rozšíří
zimní údržbu vozovek III. třídy. Starat
se bude o více než 174 tisíc m2 vozovek
a 173 tisíc m2 chodníků, což je celkem
o 10 tisíc m2 plochy více než minulou
sezónu. Zimní údržbu frekventovaných
komunikací pak zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně.
Zimní údržba chodníků je zajišťována pře-

devším strojním čištěním, ručně se dočišťují
například zastávky MHD nebo schodiště.
V souladu s nařízením města Plzně se neodstraňují závady ve schůdnosti chodníků
ve vnitroblocích.
Pro údržbu vozovek je v tomto zimním období zajištěna 24hodinová pohotovost,
přičemž přes den musí být práce zahájeny do 90 minut, v noci pak do 120 minut
od vydání pokynu. Zároveň musí zhotovi-

V případě dotazů a hlášení závad se mohou občané obracet během provozní
doby úřadu na níže uvedené pracovníky
Odboru životního prostředí a dopravy.
V ostatních případech je možné telefonicky kontaktovat služebnu Městské policie
Plzeň – Doubravka na lince 378 036 955.
Seznam komunikací zahrnutých do zimní
údržby najdete na internetových stránkách
úřadu umo4.plzen.eu v sekci „život v obvodu – úklidy, údržba zeleně, odpady“.
Autor: Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO 4

Kontaktní osoby na ÚMO Plzeň 4:
PO a ST 8:00 – 17.00

Zdroj: SÚS PK

ÚT, ČT, PÁ 8:00 – 14.00

Ilustrační foto

„K odtahu
většinou
d o chází
u dlouhodobě odstavených vozidel, jejichž odvoz je vedlejším důsledkem
blokového čištění a v jejichž okolí je vozovka
nejvíce znečištěna. Od roku 2019 tak bylo
v rámci blokového čištění odtaženo zhruba
patnáct takových vozů,“ uvádí Vojta.

Lukáš Vojta – vozovky

tel. 37 803 6683

Miroslava Srbová – chodníky

tel. 37 803 6682

Světlana Hadrabová – chodníky

tel. 37 803 6684

Čtvrtý obvod pokračuje v úklidu veřejného prostranství a blokovém čištění místních komunikací. Poslední z nich úspěšně proběhlo ve dnech od 12. do 16. října v ulicích Ledová, Staniční, K Doubí,
Partyzánská a Pod Vrchem.
„Děkujeme všem majitelům vozidel, kteří
své vozy v daných termínech přeparkovali,
a obvod tak mohl stanovené úseky komunikací před příchodem zimy kompletně vyčistit,“ říká Lukáš Vojta, vedoucí Oddělení
životního prostředí.
Dobrou zprávou je, že řidiči značení respektují
více než loni. Obvod umisťuje značky „zákaz
zastavení“ s informací o termínu blokového
čištění v daných lokalitách s předstihem 10
dní, tedy dříve než stanovuje zákon. Informace zveřejňuje také na webu či Facebooku.
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Městský obvod navíc ve spolupráci s městskou policií dělá vše proto, aby nebyla odtahována vozidla řidičů, kteří značení nezaregistrovali nebo na přeparkování auta
zapomněli.
„Pokud je vozidlo zaparkováno v daný den
v zájmovém úseku, snaží se strážníci v ranních hodinách před zahájením čištění provozovatele vozidla vylustrovat a případně
ho kontaktují a vyzvou k přeparkování vozidla. Ihned po ukončení úklidu jsou dopravní značky zneplatněny a daný úsek je
tak možné okamžitě používat k parkování

Na blokové čištění předem
upozorňují dopravní značky.

Zdroj: ÚMO 4

Na Doubravce proběhlo
další blokové čištění

vozidel,“ upřesňuje Lukáš Vojta.
Zatímco za porušení zákazu parkování se
pokuta pohybuje v řádu stokorun, odtah
a následné umístění vozidla na odtahovém
parkovišti města Plzně může po několika
dnech od odtahu vyjít výrazně dráže. Za samotný nucený odtah si město účtuje 1550
korun, parkovné na odtahovém parkovišti
stojí první den 80 korun, každý další den
pak 110 korun.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

„Sluníčko nám přálo, nálada byla skvělá,
a tak jsme sebrali skoro 250 kilogramů odpadu, tedy rovných 49 kilogramů na oso-

Podle Martina Košťála se úklid na Doubravce nadmíru vydařil. Pro skupinu dobrovolníků se jednalo už o dvanáctý úklid. Plzeňská pobočka Trash Hero přitom vznikla teprve před rokem.
„Vlastně jsme se vrátili na místo činu, protože náš první úklid byl právě na Doubravce
podél řeky, tehdy za účasti pana starosty
a jeho asistentky. Dnes máme tři členy organizačního týmu. Konkrétních úklidů se
vždy účastní ještě dobrovolníci, kteří se

Dobrovolníci z Trash Hero Plzeň nasbírali čtvrt tuny odpadu.

Vaše dotazy, naše odpovědi
Dotaz občana: Kdy se začne s výstavbou nadchodu (lávky - pozn. redakce)
přes Rokycanskou ulici v místě Sousedská/Rodinná?
Odpověď: Jedná se o akci města Plzně,
respektive Správy veřejného statku města Plzně, která má již zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně
kladných vyjádření dotčených subjektů
pro územní řízení.

Městský obvod Plzeň 4 akci podpořil propagací, poskytnutím pracovních pomůcek
a pytlů na odpad. Další úklid se měl odehrát poblíž Husova parku, kvůli vládním nařízením a epidemii koronaviru však musel
být odložen na později. V návaznosti na to
zástupci skupiny vyzvali všechny dobrovolníky k individuálním úklidům.
Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Ve Cvokařské ulici bylo rozhodně co uklízet.

Aktuálně město řeší uzavření smluv budoucích o přeložkách a uložení sítí, kvůli
kterým je projekt komplikovaný. Uzavření
výše uvedených smluv může trvat i déle
než rok. Až poté bude možné požádat
o územní rozhodnutí a následně po jeho
získání zadat dokumentaci pro stavební
povolení. Ta dle vyjádření SVSMP není
v investičních akcích, které by se měly
v příštím roce realizovat.
Vedení čtvrtého obvodu považuje stavbu
lávky za jednu z priorit dopravní obslužnosti a pokusí se jednat se SVSMP o po-

Zdroj: Trash Hero Plzeň

V místě úklidu se v nedělní dopoledne sešlo
celkem pět dobrovolníků. Na úklid lokality
za nákupním centrem na Rokycanské ulici
jim stačily pouhé dvě hodiny.

bu,“ sdělili aktéři úklidu v čele s hlavními
organizátory akce Martinem Košťálem, Kateřinou Plachou a Kateřinou Žemličkovou.

Zdroj: Trash Hero Plzeň

Velký úklid se odehrál 4. října na Doubravce. Parta dobrovolníků, která funguje
pod hlavičkou skupiny Trash Hero Plzeň, v překladu do češtiny „odpadový
hrdina“, doslova zatočila s nepořádkem
ve Cvokařské ulici, kde nasbírala čtvrt
tuny odpadu.

Zapojit do úklidu, případně se také stát součástí skupiny, může každý. Cílem je podle
jejích zástupců vytvořit příjemnou partu
lidí, kteří se snaží nejen zlepšovat veřejný
prostor v Plzni, ale také informovat ostatní
o principech udržitelnosti a o možnostech
omezení jednorázových výrobků pro snížení tvorby odpadu.

kračování akce a o možném spolufinancování ze strany Městského obvodu Plzeň 4
tak, aby lávka začala fungovat co nejdříve.

Vizualizace lávky přes Rokycanskou třídu.

Zdroj: archiv – ÚMO 4

Dobrovolníci uklízející Plzeň
si posvítili i na Doubravku

k nám připojí. Společně bereme ekologii
s úsměvem a do vlastních rukou,“ popisuje Martin Košťál.
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Okénko
zastupitelů
Vážení doubravečtí občané,
v této nelehké době je obtížné Vám přinést nějaké pozitivní zprávy. Pokusím se
o to alespoň tímto článkem o distanční
výuce dětí na základních školách v Plzni.
V září otevřely brány všechny základní
školy v Plzni a řádně jsme školní docházku zahájili. Žáci i pedagogové se nového
školního roku nemohli dočkat. Bohužel

Vážení sousedé, občané Plzně 4,
původně jsem se v tomto článku chtěl
zabývat problémem dopravy, různých
uzavírek nebo umístění radarů. Bohužel
ve dnech, kdy tyto řádky píši, tedy 29. října, rezonuje ve společnosti daleko větší
problém. A ve dnech, kdybyste naopak
měli tyto řádky číst, je reálná možnost,
že tento problém bude gradovat. Psát,
že se jedná o pandemii covidu-19, je asi
zbytečné. Nebudu hledat viníky součas-

prezenční forma studia trvala pouze
jeden měsíc a přišla na řadu distanční výuka. Tato forma vzdělávání je
velmi organizačně náročná – jak
pro žáky, pedagogy, ředitele škol,
ale také pro rodiče. Není totiž jednoduché skloubit svoji práci, chod rodiny
a k tomu výuku hlavně dětí navštěvujících
1. stupeň ZŠ. Některé rodiny rovněž nemají
adekvátní techniku, aby žáci povinnou výuku mohli absolvovat. Proto město Plzeň
přišlo s řešením.
Prostřednictvím Správy informačních technologií umožňuje zapůjčení počítačů rodinám, které je potřebují.

přínos.Učitelé prohloubili
své dovednosti v práci
s počítačem, dovybavily
se školy technikou, zatraktivnilo se tak vzdělávání pro děti, osvojují
si samostatnost, zodpovědnost, rovněž počítačovou gramotnost.
Avšak i přes tyto benefity žákům vzdálená
výuka nenahradí tak důležitý a nepostradatelný sociální kontakt.
Pevně věřím, že společně pandemii zvládneme a naši žáci se brzy vrátí do školních
lavic. Přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví.
Autor: Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová
radní města Plzně a zastupitelka MO Plzeň 4 za hnutí ANO

I přes tyto složitosti vidím v distanční výuce

ného stavu, na to jistě bude času dost.
Chci Vás jen poprosit a požádat – řiďte
se schválenými vládními nařízeními, jakkoliv se Vám mohou zdát přehnaná nebo i nelogická. Poslouchejte doporučení
odborníků z oboru epidemiologie a infekčních nemocí. Ověřujte si informace
a nenechte se lidově řečeno „zblbnout“
různými zaručenými zprávami „ jedna
známá mně říkala, že se její známé stalo…“ Každá pandemie zatím vždy skončila a není důvod se domnívat, že to teď

bude jinak. Ale na nás
všech záleží, za jakou
cenu a kdy to bude. Za
zastupitele ČSSD Vám
i nám přeji, aby to bylo co nejdříve. Buďte
na sebe i na své okolí
opatrní a ohleduplní, protože jen společně to zvládneme…
Autor: Bc. Michal Chalupný,
zastupitel za ČSSD
a předseda kontrolního výboru MO Plzeň 4

Hrdina z Doubravky
vyznamenán v Senátu

„Komunistický režim pronásledoval pana
Richarda Smolu již během vysokoškolských
let, když mu znemožnil studia a jako politicky
nespolehlivou osobu ho odeslal k Pomocným technickým praporům. Tam ho čekala
téměř tříletá práce v dolech v Ostravě a na
Slovensku,“ sdělila tisková tajemnice horní
komory parlamentu Sue Nguyen.
Perzekuce přitom postihly i rodinu pana
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Smoly, který po návratu z vojny dokončil strojní obor na vysoké škole,
a to i přes veliké překážky
Předání Stříbrných pamětních medailí v Senátu.
ze strany politických praZáslužného kříže ministra obrany ČR III.
covníků školy a režimu. Úspěchu dosáhl
stupně, stříbrné medaile Jana Palacha
nejen díky silné vůli a tvrdé píli, ale i díky
od hejtmana Plzeňského kraje a několika
pomoci několika dobrých lidí.
junáckých vyznamenání,“ dodává tisková
tajemnice Senátu.
Po dokončení vysoké školy byl Richard Smola zaměstnán ve Škodě Praha a pracovně
Stříbrné pamětní medaile 25. září převzacestoval i do zahraničí. Karierní postup mu
byl ale znemožněn kvůli nečlenství v KSČ.
lo celkem 27 českých osobností. Im memoriam byl oceněn zesnulý expředseda
Senátu Jaroslav Kubera, vyznamenání pře„V současnosti působí Richard Smola v ROTARY klubu, v Junáku a předsedá Spolku
vzal také hudebník Pavol Habera.
PTP Západní Čechy – Plzeň. Je držitelem
ocenění Historická pečeť Města Plzně,
Autor: Redakce MO Plzeň 4
Zdroj: Senát ČR

Velkému uznání se v září dostalo občanovi Doubravky a předsedovi Spolku
PTP Západní Čechy – Plzeň Richardu
Smolovi. Předseda Senátu Miloš Vystrčil udělil 90letému hrdinovi Stříbrnou
pamětní medaili za nezdolnost a pomoc
politicky pronásledovaným osobám.

Jarní období nám ukázalo, jak důležitá je zvláště v obtížných situacích
lidská podpora, povzbuzení, úsměv,
popovídání si, sdílení běžných radostí
a starostí. Jsme tu stále s vámi a v této
nelehké době, kdy se nemůžeme vídat
tak, jak jsme zvyklí, vám nabízíme také pomocnou ruku. Nejste v tom sami
a spolu leccos zvládneme.

Krizová linka
Jste senior, maminka samoživitelka, zdravotně či jinak znevýhodněný občan Plzně, který žije osamoceně, a ocitli jste se
v nějaké obtížné situaci, kterou neumíte
sami vyřešit? K dispozici je vám krizová
linka, na jejímž konci se vám ozve koordinátorka projektu MOSTY Jana Pittnerová.
Propojí vás s některým z našich dobro-

Konzultace pro seniory
Pokud se nacházíte ve složitém životním
období, potřebujete ve svém životě změnu a nevíte, jak do toho, chtěli byste si
popovídat a nemáte okolo sebe někoho
„vhodného“ nebo máte na srdci cokoli
jiného, nabízíme vám otevřené konzultační hodiny s Miroslavou Vyšatovou. Je
potřeba se předem telefonicky objednat
na telefonním čísle 733 746 598.

Procházky pro seniory
Pojďme se spolu projít, popovídat si mezi čtyřma očima, přijít na jiné myšlenky.
Těší se na vás Martina Šatrová. Je potřeba se předem telefonicky objednat
na telefonním čísle 733 746 599.

Manažerka projektu Martina Šatrová
před pobočkou TOTEMu v Těšínské ulici.

Zdroj: TOTEM

TOTEM je
tu pro vás

volníků, který vám pomůže v konkrétních situacích. Nebo spolu
zkusíte najít pomoc u profesionálů v sociálních službách
města Plzně. Společně najdete
řešení. Telefonní číslo krizové linky je
774 784 402 - funguje každý všední den
od 9 do 15 hodin.

Informace ke všem našim aktivitám najdete na webových stránkách www.totemplzen.cz.
Váš TOTEM Doubravka

PLUTO přerušilo
prodej vstupenek
Divadlo PLUTO s ohledem na celoplošné zavření oblasti kultury k 12. říjnu zastavilo až do odvolání předprodej
vstupenek na místní představení.
„Na všechna zrušená představení zůstávají vstupenky v platnosti a my se budeme snažit najít
náhradní termíny v období, kdy
kulturní život v Česku dostane
znovu zelenou,“ sdělila Anna
Kupková z Divadla PLUTO s tím,
že divadlo bude své příznivce
o dalším postupu informovat na svých informačních kanálech
včetně webových stránek či Facebooku.
Divadlo kvůli opatřením přišlo také o možnost prodávat stolní kalendář pro rok 2021 nebo dárkové poukázky – takzvané
Předplutné. Zájemci si kalendář či poukázky nyní mohou objednat na telefonním čísle 602 502 249, 606 280 010 nebo zaslat objednávku na divadlo_pluto@volny.cz či pluto.divadlokomedie@seznam.cz.

Vezmeme
výuku vašich
dětí za vás
Prohlubování
a procvičování
učiva ZŠ
Příprava na přijímací
zkoušky na střední školy
Příprava na didaktické
testy pro maturanty

www.bti-plzen.cz

Dis
i pretanční
ze
výuknční
a

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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ky, je hodně těžké
ukočírovat
barvu
na plátně
a vůbec dosáhnout toho, aby barva dělala to, co chcete,“ usmívá se malířka.

Autorkou většiny děl je 67letá malířka Pavla
Nejedlá. Věnuje se nejen malbě, ale i litému akrylu a enkaustice – malování horkým
voskem. Sama malířka přiznává, že malování ji bavilo už od malička, ačkoliv ještě
více ji v mládí oslovoval design.
„Poměry mně ale studovat design nepovolily, takže jsem se nakonec vyučila kadeřnicí. K umění jsem se vrátila až v roce
2002, kdy mi vyrostly děti a já chtěla být
aktivní. Přihlásila jsem se na univerzitu třetího věku, kde otevřeli kurz malování,“ říká
Pavla Nejedlá.
„Maluji všechno, ale jsem hlavně realista. Hodně mě inspiruje YouTube, kde mě uchvátila
videa o litém akrylu. I tak to byly těžké začát-

Únik ze světa
Součástí výstavy jsou i obrazy Jana Trefila,
absolventa uměleckých škol a také pedagogické fakulty. Kromě toho, že Jan Trefil dnes stále maluje, rovněž učí malovat
ostatní. Působí totiž na Základní umělecké
škole v Jagellonské ulici a na 22. základní
škole Na Dlouhých.
„Na malování se mně líbí to, že se člověk

Obrazy Pavly Nejedlé si lidé
mohou zakoupit.

Zdroj: Jan Švábek

Nová výstava, která ukazuje pestrost
malířských technik, zdobí od října velký
sál úřadu čtvrtého městského obvodu.
Kvůli vládním opatřením ale na svou
vernisáž zatím čeká.

Jan Trefil vystavil obrazy ze sbírky,
se kterou se nechce loučit.

Zdroj: Jan Švábek

K umění vedou různé
cesty, shodují se malíři

prostřednictvím obrazů může vyjádřit, aniž
by k tomu potřeboval slova. Malovat může opravdu každý, základní je mít chuť to
zkusit a učit se. Talent má každý, kdo ho
chce v sobě probudit,“ říká 35letý Jan Trefil.
Oba umělci se shodují, že malování je v současné době pandemie koronaviru velkou
vzpruhou. „Výtvarná tvorba je o tom, že
člověk umí i vypnout ze světa a přenést
se trochu jinam, tu fantazii a radost nám
nikdo nevezme, ani koronavirus,“ dodává
autor obrazů.
Autor: Mgr. Jan Švábek
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Děti ze ZUŠ Trnka
namalovaly obří plátno

Událost, která byla součástí celorepublikového projektu ZUŠ Open, se v centru
západočeské metropole konala již pojedenácté. Malba o rozměrech 1,5 x 10
metrů na téma „Začátek“ vznikala před
hotelem Continental zhruba tři hodiny.
Obří plachta, kterou žáci školy namalovali v centru Plzně.

„Barvy a štětce byly na místě připravené
i pro zájemce, kteří se k nám chtěli připojit,“ sdělila ředitelka školy Daša Nesvedová. „Pro naše tvoření jsme si vybrali nej-
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bližší možný termín po prázdninách, téma ‚Začátek‘ může znamenat nový školní
rok, ale i začátek trochu jiného světa, který

Zdroj: ZUŠ Trnka

Vchod do sídla soukromé Základní
umělecké školy Trnka ve Staniční ulici na Doubravce na podzim ozdobila nová obří plachta s malbou. Jejími
autory jsou místní žáci, kteří ji v rámci
akce Trnkova zahrada vytvořili 5. září
v Šafaříkových sadech v centru Plzně.

nás teď čeká,“ dodala Daša Nesvedová.
Autor: Redakce MO Plzeň 4

sv. Jiří nakonec získal
36 hlasů,
Chlum
31 hlasů
a třetí Lobezský park 28
hlasů. Habrmannův park obdržel pouhý
jeden hlas, bukovecká kaple žádný.
„Mám velkou radost a je to myslím to, co
nás spojuje s generacemi našich předků
a bude to tak i nadále. Bylo to moje úto-

čiště během doby totality a mého mládí,“
komentoval na Facebooku výsledky zastupitel čtvrtého obvodu a ředitel Diecézní
charity Plzeň Jiří Lodr.

Kostel sv. Jiří je krásný za každého období.

Zdroj: SITMP

V každém vyřazovacím kole se utkaly tři
významné stavby a další zásadní místa
spjatá se čtvrtým obvodem, pro které lidé mohli hlasovat. Vítěz prvního souboje
pak postoupil do finálního kola, kde lidé
mohli vybírat z pěti konkurentů.
V závěrečném souboji se utkaly Chlum,
Kostel sv. Jiří, Habrmannův park, Lobezský
park a Kaple Panny Marie v Bukovci. Kostel

SLAVIA SK RAPID uspořádala
21. ročník Plzeňského poháru

Závod byl do poslední chvíle v ohrožení.
Museli jsme dodržovat mnoho omezení
vzhledem ke koronavirové nákaze. Závodu se zúčastnilo přes 100 závodnic z 15

Letošního 21. ročníku Plzeňského poháru se
zúčastnil místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

Kostel sv. Jiří je nejstarším dochovaným
kostelem na území dnešní Plzně. Historie stavby u soutoku Berounky a Úslavy
sahá do konce 12. století. Dnes je jedna
z doubraveckých dominant chráněnou
kulturní památkou, jejíž součástí jsou i náhrobky a barokní kostnice.
Autor: Redakce MO Plzeň 4

hár proběhl v přátelské atmosféře. Závod
se uskutečnil díky podpoře sponzorů.
Náš klub působí v tělocvičně gymnázia L. Pika na Doubravce. Vedení
školy nám zajišťuje dobré podmínky při
výchově mladých sportovkyň.

sportovních klubů z celé České republiky. Plzeňský pohár – soutěž jednotlivkyň
a Memoriál J. Krocové – soutěž družstev
proběhl za zájmu představitelů města. Závod zahájil místostarosta Městského obvodu Plzeň 4 Ing. Zdeněk Mádr.
Naše děvčata si po dlouhé přestávce
opět zazávodila ve vysoké republikové
konkurenci. Na zlatou medaili dosáhla
Karolína Čudáková.
Zlato v Memoriálu J.
Krocové si odvezla
děvčata z Milevska.

Zdroj: SK RAPID

Ve sportovní hale Slavoje Plzeň se v sobotu 3. října uskutečnil tradiční závod
v moderní gymnastice, letos bohužel
bez zahraniční účasti.

Kostel sv. Jiří na Doubravce.

Zásluhu na klidném
průběhu závodu má
celé vedení klubu,
všechny trenérky.
Rodiče zajišťovali
přípravu závodiště,
ostatní služby a catering. Plzeňský po-

Zdeněk Mádr předává
ocenění mladé závodnici.

Zdroj: SK RAPID

Kostel sv. Jiří se stal vítězem souboje
dominant – soutěže, kterou v září a říjnu na své facebookové stránce uspořádal čtvrtý plzeňský obvod. Na druhém
místě ve veřejném hlasování skončil
Chlum, za kterým se v těsném závěsu
umístil Lobezský park.

Zdroj: Michal Anděl

Souboj dominant
opanoval kostel sv. Jiří

Situace není i nadále pro sportovce příznivá, a proto jsme rádi, že tato přehlídka
krásného pohybu mohla proběhnout ještě
za podpory diváků. Tato doba je velmi složitá a věříme, že opatření, která nás velmi
omezují, budou účinná a brzy se zase sejdeme při sportovních aktivitách.
Autor: Mgr. Jiřina Eva Neklová,
předsedkyně výboru SLAVIA SK RAPID, z.s.
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Zdroj: Michal Anděl

Podzimní sluneční paprsky ozářily nově vysazenou alej u parku V Homolkách.
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