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Bukovecký pramen je pitný

Voda z Bukoveckého pramene je pitná. 
Potvrdily to červencové rozbory, které 
Městský obvod Plzeň 4 nechal zhotovit. 
Výsledky testů jsou dostupné na webu úřa-
du a rovněž byly zveřejněny na oficiálních 
facebookových stránkách.

Příprava voleb je v plném proudu

Přípravy na krajské a senátní volby, které 
proběhnou ve dnech 2. a 3. října, jsou v pl-
ném proudu. Již na konci srpna měl úřad 
k dispozici všechny hlasovací lístky a obál-
ky pro občany ve svém obvodu. V Plzeň-
ském kraji ve volbách do krajského zastu-
pitelstva kandiduje celkem 16 politických 
stran a sdružení. Ve volbách do senátu se 
pak utká šest kandidátů.

Most v Těšínské ulici je opět prů-
jezdný

Správa veřejného statku města Plzně přes 
léto opravila most přes řeku Úslavu v Tě-
šínské ulici. Rekonstrukci si vyžádal špatný 
stav vozovky a vyměněny musely být také 
mostní závěry. Náklady na opravu činily 2 
miliony korun. Most se řidičům otevřel 1. září.

Černá skládka kazí výhled na Chlum

Krásný výhled na Chlum v ulici K Bukovci 
kazí černá skládka. Vedení čtvrtého obvo-
du úklid odpadků řešilo již několikrát a věc 
komunikovalo také s Městskou policií Plzeň. 
„Výsledkem jednání jsou častější kontroly 
místa. Zvažována byla také instalace fo-
topasti, kterou však v místě černé sklád-
ky nelze umístit a dostatečně zabezpečit 
proti odcizení,“ říká místostarosta obvodu 
Václav Beran.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Aktuality 
z obvodu

Úvodník 
starosty

Milí sousedé,

léto je za námi 
a o slovo se po-
malu a jistě hlásí 
podzim. Věřím, 
že jste si všichni 
letní měsíce ná-
ležitě užili, a to ať 
už na dovolené 
v zahraničí, na ho-
rách, nebo doma 

na Doubravce.

S mnohými z vás jsem měl šanci se potkat 
nejen na kulturních akcích, které jsme pro 
občany letos připravili, ale také 1. září při 
zahájení nového školního roku. Do zá-
kladních škol v našem obvodu letos na-
stoupilo celkem 248 prvňáčků. Přeji jim, 
aby je škola bavila a pomohla jim splnit 
životní cíle a sny.

Důležité datum čeká i na nás dospělé. Už 
2. a 3. října proběhnou krajské a senátní 

volby. Ačkoliv se může zdát, že se kraj-
ské volby života v obvodu netýkají, 

opak je pravdou. Svým hlasem máme 
jedinečnou šanci ovlivnit řadu krajských 
investic. Ať už se jedná o dopravní stavby, 
například Červenohrádeckou ulici, stavbu 
cyklostezky Plzeň – Chrást, nebo směřo-
vání sociální a zdravotní péče.

Nezapomínejme také, že pod krajskou sa-
mosprávu spadají všechny veřejné střední 
školy a gymnázia. V neposlední řadě je 
to právě krajská samospráva, která může 
ovlivnit čerpání evropských fondů.

V krajských volbách navíc nejde jen o inves-
tice. Určitě jste zaznamenali, že 14. června 
v Plzeňském kraji poprvé vyjely modré au-
tobusy nového krajského autobusového 
dopravce – společnosti Arriva Střední 
Čechy, které v našem obvodu nahradily 
dvě linky MHD. Jsem rád, že problémy, 
které s sebou změna přinesla, se nám jako 
obvodu podařilo s dotčenými subjekty 
úspěšně komunikovat a postupnými kroky 
i řešit. Více se o tématu dočtete v aktuál-
ním čísle Doubraveckých listů.

Dobrou zprávou, která se týká našeho ob-
vodu, je změna majitele areálu „Carimex“, 
známého také jako „skleněné peklo“. Měl 
jsem možnost hovořit s novým majitelem 
a krátce se seznámit s jeho plány. V místě 
by do budoucna mohl vzniknout komplex 
kanceláří a bytů. Byl jsem ujištěn o tom, 
že majitel zlikviduje odpady, kterými je 
místo zatíženo, a bude nadále s naším 
městem a obvodem své plány konzulto-
vat. Bude to rok, kdy jsem psal o tom, že 
jsme na začátku konce „skleněného pekla“, 
těší mě proto, že se věci daly do pohybu 
a „Letenské nábřeží“ má naději na tolik 
potřebnou změnu.

A protože dobrých zpráv není nikdy dost, 
rád bych vám na závěr sdělil, že pouť u sv. 
Jiří letos bude! Pokud nás do té doby 
nepřekvapí žádná mimořádná situace 
nebo opatření, proběhne pod záštitou 
Městského obvodu Plzeň 4 ve dnech 
2. až 11. října. Věřím, že se tam s mnohými 
z vás potkáme a pouť si i přes nepřízeň 
současné situace užijeme.

Tak krásný podzim všem!

Váš starosta Tomáš Soukup
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Vykládání hlasovacích lístků.

Černá skládka v ulici K Bukovci.
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Posílení linky MHD č. 38 do Červeného 
Hrádku a zvýšení komfortu pro cestující 
modrými autobusy společnosti Arriva se 
přes léto podařilo vyjednat Městskému 
obvodu Plzeň 4.

„Vítáme vstřícnost města Plzně a Plzeňských 
městských dopravních podniků. Posílení 
linky číslo 38 považujeme za kompromisní 

řešení, které přišlo 
v pravou chvíli 

před začát-
kem školní-

ho roku. Situaci 
budeme dál bedli-

vě monitorovat a při 
případných potížích jsme připraveni s do-
tčenými stranami dál jednat,“ říká starosta 
Tomáš Soukup.

Město posílilo autobusovou linku v nejvy-
tíženějších hodinách. Čtyři spoje přibyly 
dopoledne a čtyři spoje odpoledne. Podle 
náměstka primátora pro dopravu Michala 
Vozobule se s ohledem na aktuální kapa-
city jedná o maximální možnou pomoc.

Další změny ve veřejné dopravě čtvrtý ob-
vod oznámil již na začátku srpna v návaz-
nosti na jednání s Plzeňským krajem a kraj-
ským organizátorem veřejné dopravy – spo-
lečností POVED. Cestující s předplatným 
mohou nově do spojů Arrivy č. 253 a 254 
nastupovat všemi dveřmi.

„Občané si nám stěžovali na výpadky spo-
jů, zpoždění, nesrovnalosti v tarifech ne-
bo snížení komfortu ve srovnání s MHD. 
Všechny připomínky jsme předali dotče-

ným stranám a jsme rádi, že se řadu z nich 
podařilo napravit. Červený Hrádek je sou-
částí Plzně a jeho občané si zaslouží kva-
litní a spolehlivou veřejnou dopravu,“ říká 
místostarostka Lenka Kočová.

Červený Hrádek dříve obsluhovaly autobu-
sové linky PMDP č. 53 a 54. Provoz těchto 
linek byl ukončen a místo nich byla nově 
nasazena linka PMDP č. 38. Většinu spojů 
pak převzal nový krajský autobusový do-
pravce Arriva Střední Čechy. Změna však 
s sebou přinesla řadu problémů včetně 
zpoždění nebo také úplného výpadku spojů.

Úspěch: Změny 
v dopravě vyjednány

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Čtvrtý obvod vyjednal větší komfort v modrých autobusech a více spojů MHD pro Červený Hrádek.
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Linka MHD č. 38 nahradila linky č. 53 a 54.
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Mladé talentované sportovce a sportov-
ní osobnost roku 2019 ocenili starosta 
Tomáš Soukup a místostarosta Zdeněk 
Mádr na Dni s Městským obvodem Pl-
zeň 4, který se konal 19. srpna v rámci 
sportovního festivalu Sportmanie.

Den provázela skvělá atmosféra i návště-
va. Organizátoři dokonce zaznamenali ná-
vštěvnický rekord, když každý ze tří sektorů 
navštívily více než 4 tisíce lidí.

Slavnostního předání cen se účastnili ta-
ké legendy a držitelé medaile z olympiá-
dy, hokejista Vladimír Bednář a házenkář 
Vladimír Haber. Na pódium rovněž dorazili 
házenkáři plzeňského Talentu.

Sportovní osobností roku 2019 ze čtvr-
tého městského obvodu byla vyhlášena 
jednatelka Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň-
Doubravka a vůdčí osobnost badmintonu 
Milada Nováková. Kromě dárkového koše 
od zástupců vedení obvodu převzala také 
pamětní list.

„Jsme moc rádi, že na Čtyřce máme na-
dějné sportovce i osobnosti, které sportu 
zasvětily život a své znalosti nyní předávají 
právě mladším generacím. Velmi si vážíme 
dlouhodobé činnosti a celoživotního pří-
nosu paní Novákové pro sport, Sokol i náš 
obvod,“ pogratuloval sportovní osobnosti 
loňského roku Tomáš Soukup.

Z mladých sportovců byla oceněna mistry-
ně ČR v triatlonu Kateřina Chytilová, kterou 
zástupci obvodu označili za velkou naději 
pro český triatlon a popřáli jí mnoho dal-
ších sportovních úspěchů.

„Děkujeme všem, kteří se Dne s naším ob-
vodem na Sportmanii zúčastnili a pomohli 
vytvořit skvělou kulisu akce. Máme radost 
z toho, že naše pozvání přijaly i školky 
z našeho obvodu, děti z Dětského centra 
a že dorazili také klienti Denního stacio-
náře Jitřenka. Doufám, že si všichni den 
na Sportmanii užili,“ dodává místostaros-
ta obvodu Zdeněk Mádr.

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Čtvrtý obvod oceňoval 
před rekordní návštěvou

Sportmanie se zúčastnila také místostarostka Lenka Kočová (vlevo).

Starosta Tomáš Soukup a paní Milada Nováková.

Místostarosta Zdeněk Mádr gratuluje Kateřině Chytilové.
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Velkou radost udělala v létě dětem 
z Dětského centra Plzeň v Partyzán-
ské ulici nová houpačka. Daroval jim ji 
čtvrtý městský obvod, který s Dětským 
centrem dlouhodobě spolupracuje.

„Dětské centrum se stará o děti, které se 
ne vlastní vinou dostaly do těžké situace. 
Všichni zdejší zaměstnanci si zaslouží ob-
rovský respekt za to, s jakým nasazením 
se dětem věnují. My si činnosti Dětského 
centra velmi vážíme, a proto jsme mu na-
bídli pomoc. Byli jsme požádáni o pořízení 
dětské houpačky, kterou jsme dětem moc 

rádi předali,“ říká místostarostka obvodu 
Lenka Kočová.

Kromě houpačky vedení obvodu přineslo 
dětem také krabici s překvapením. Dárky 
jim společně s místostarostkou Lenkou Ko-
čovou předal místostarosta Václav Beran.

„Těžko lze vyjádřit slovy, jak moc důleži-
tou práci Dětské centrum vykonává. Má-
me velkou radost z toho, že s Dětským 
centrem můžeme dlouhodobě spolupra-
covat a na Vánoce nebo na dětský den 
se na vlastní oči přesvědčit, s jakou péčí 

se o zdejší děti starají. Věřím a jsem pře-
svědčen o tom, že naše úspěšná spolu-
práce bude pokračovat i nadále,“ uvádí 
Václav Beran.

Spolupráci se čtvrtým obvodem ocenila 
také ředitelka Dětského centra Jana Tyt-
lová. „Moc děkuji všem z vedení Městské-

Houpačka potěšila 
děti z Dětského centra
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Hurá do školy: 
Školní rok zahájen

Velké překvapení čekalo 1. září na 
více než dvě stovky prvňáčků na 

základních školách 
v Doubravce a Úje-

zdě. Výborné 
známky, hod-

ně štěstí a rados-
ti dětem i rodičům 

při zahájení školního 
roku popřáli starosta obvodu s dvo-
jicí místostarostů a tajemnicí úřadu.

Vedení obvodu zamířilo do základní 
školy v Újezdě, do 14. základní školy 
v Zábělské ulici, 22. základní školy v ulici 
Na Dlouhých a 28. základní školy v Ro-
dinné ulici. Před nástupem do školních 
lavic navíc zástupci obvodu rozdali dě-
tem sladká překvapení.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Lenka Kočová a Václav Beran přinesli 
dětem dárkovou krabici plnou překvapení.

Tomáš Soukup popřál hodně štěstí prvňáčkům v 22. základní škole.

Místostarostka Lenka Kočová s vedením 14. základní školy. Tajemnice úřadu Martina Brůhová navštívila školu v Újezdě.

Místostarosta Václav Beran navštívil 28. základní školu v Rodinné ulici.Zd
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Kulturní Doubravka 
baví děti i dospělé

ho obvodu Plzeň 4, protože na nás nikdy 
nezapomenou. Vždy vědí, že mají ve svém 
obvodě naše zařízení, a za to jim patří 
velký dík,“ dodává ředitelka Jana Tytlová.

Dětské centrum Plzeň poskytuje všestran-
nou péči dětem zpravidla do předškol-
ního věku, jejichž zdravotní stav a vývoj 
je narušen nebo ohrožen ze zdravotních 
nebo sociálních důvodů. Ročně centrum 
přijme zhruba 60 dětí, stejný počet zaří-
zení také opouští. Děti se buď vracejí do 
rodin, k příbuzným, nebo jdou do osvo-
jení či pěstounské péče.

Kulturní akce na Doubravce baví děti 
i dospělé. Doslova v letní kino se 23. srp-
na proměnil Lobezský park, kde odstar-
toval Doubravecký projektor.

Návštěvníkům nabídl 
hned několik filmů 

v čele s Oscary 
ověnčeným fil-

mem Tenkrát v Ho-
llywoodu, kde si hlavní 

roli zahrály hollywoodské 
hvězdy Brad Pitt, Margot Robbie a Leonar-
do DiCaprio.

Slavnostní zahájení Doubraveckého pro-

jektoru navíc doprovodil více než dvoumi-
nutový ohňostroj, který čtvrtému obvodu 
zdarma věnoval Martin Chejlava ze spo-
lečnosti Ohňostroje PyroXtra.

Zahájení školního roku pak zpestřila dvou-
denní akce Hurá do školy. Zatímco sobota 
byla věnována především rodičům, neděl-
ní program patřil hlavně dětem.

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Místostarostka Lenka Kočová s dětmi z Dětského centra. Zd
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Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Děti nedělní program akce Hurá do školy ocenily.
Na akci nechyběly ani historické vozy. 
Na fotografii detail vozu Škoda Popular.

Akce nabídla bohaté 
občerstvení, mezi nimi 
i výborné burgery.

Slavnostní zahájení 
Doubraveckého projektoru 
doplnil ohňostroj.
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V rámci vrakové amnestie došlo například k odstranění 
autovraku ve Svatojirské ulici v Plzni-Újezdu.

www.anketazebrik.cz

PŘEDPRODEJ 490 Kč / VIP 990 Kč

OPEN AIR

JOHN WOLFHOOKERMICHAL PROKOP

ANNA K

DJ STAGEMARPO x TROUBLEGANG

MAREK TACLÍK BARBORA POLÁKOVÁ

MŇÁGA A ŽĎORP

13. BŘEZNA 2020
16:00 @ DEPO2015 PLZEŇ

9. ŘÍJNA

RÍJEN ‘20

partneři: mediální 
partneři:

hlavní
partneři:

60% černá

100% černá

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

9. MINIFESTIVAL ČESKY HEZKY 5.-11. 10. 2020
Program od  rána  do  noc i  p ro  ma lé  i  ve lké .

Odpolední  d í lny  še rmu a  d ramat iky  ZDARMA !

Neděle
4 / 10
14.00

Neděle
18 / 10
14.00

Neděle
25 / 10
14.00

Pondělí
5 / 10

Úterý
6 / 10

Středa
7 / 10

Čtvrtek
8 / 10

Sobota
10 / 10

Pátek
9 / 10

Neděle
11 / 10

Středa
14 / 10
19.00

Středa
21 / 10
19.00

Středa
28 / 10
19.00

Pondělí
12 / 10
19.00

Pondělí
19 / 10
19.00

Pondělí
26 / 10
19.00

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

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

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp 

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
Komedie s Bronislavem Kotišem v pětiroli manželů

PAPARAZZI
aneb Intimní život bulvárního fotografa v titulní roli s Lukášem Langmajerem

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

Slavnostní zahájení 9. ročníku Minifestivalu ČESKY HEZKY
Dva muži v šachu - Komedie Miroslava Horníčka na motivy E. Labiche

Beseda se Zdeňkem Troškou
a 130. Klubový prokuk

Lernerova a Loeweho
MY FAIR LADY

Festivalová premiéra PLUTO PLNÉ HVĚZD
Imitátorská one man show Jiřího Bláhy

PAPARAZZI
obnovená premiéra s Lukášem Langmajerem v titulní roli

Beseda s Miroslavem Hanušem
a 131. Klubový prokuk

SLAMĚNÝ KLOBOUK a slavnostní závěr
Minifestivalu ČESKY HEZKY      . 

Lernerova a Loeweho

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

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

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

KLÍČE NA NEDĚLI
Komedie Antonína Procházky
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POKLADNA DIVADLA PLUTO - Masarykova 75, Po - Čt od 15 do 19 hodin a během představení
tel.: 606 280 010, www.divadlo-pluto.cz
RESERVACE, PRONÁJMY, ZÁJEZDY - Anna Kupková, tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz
JINDŘIŠKA KIKINČUKOVÁ principálka divadla - tel.: 602 502 249, 602 526 533, divadlo_pluto@volny.cz
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - Út a Čt 15-19 hod., tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz
PLZEŇSKÁ VSTUPENKA - tel.: 277 012 677, www.plzenskavstupenka.cz

VSTUPENKY

Dva muži v šachu

Paparazzi

Mejdan manželek šílených

Klíče na neděli

Zdeněk Troška

Miroslav Hanuš

Každý má svého Leona

NÁHRADA ZA 15. 4.

NÁHRADA ZA 18. 3.

Vraková amnestie, v rámci které Měst-
ský obvod Plzeň 4 nabízí majitelům 
autovraků jejich bezplatný odtah, kon-
čí. Od 1. října hrozí za porušení zákona 
vysoké sankce.

„Vyhlášením vrakové amnestie jsme chtěli 
vyjít vstříc nejen občanům, kterým autovraky 
blokují parkovací stání, ale také majitelům 
samotných autovraků, kteří nemají možnost 
zajistit si jejich odtah nebo likvidaci. V rám-
ci vrakové amnestie se k 1. září podařilo 
zajistit odtah pěti nepojízdných vozidel,“ 
říká místostarostka obvodu Lenka Kočová.

Úderem 1. října tak končí doba hájení. Ve-
dení obvodu bude postupovat v souladu 
s novelou zákona o pozemních komunika-
cích, která dává obcím více možností, jak 
s autovraky zatočit.

Samotná novela přináší ze-
jména rozšíření specifikace 

vozidel, která lze z po-
zemních komunikací 

odstraňovat. Dosavadní 
úprava zákona totiž umožňo-

vala odtah pouze vozidel defi-
novaných jako vrak a neřešila velkou sku-
pinu problémových, takzvaně dlouhodobě 
odstavených vozidel, která tuto zákonnou 
definici nesplňovala.

„Za odstavené vozidlo, které je více než 
šest měsíců bez platné technické kontro-
ly, je možno uložit pokutu 
až do výše tři sta tisíc ko-
run,“ upozorňuje vedou-
cí Odboru životního pro-
středí a dopravy Romana 
Drábová. Zájmový okruh 
vozidel je navíc rozšířen 
také o vozidla s chybějící 
registrační značkou, která 
nelze identifikovat ani pro-
střednictvím WIN kódu.

Podle Drábové může vlast-
ník pozemní komunikace 

taková vozidla nově odstraňovat z komuni-
kace po uplynutí dvouměsíční lhůty, v níž 
je provozovatel vozidla vyzván k nápravě 
stavu, tedy aby odstranil vozidlo z komu-
nikace a zajistil jeho platnou technickou 
prohlídku.

Postihováni budou i majitelé aut bez sjed-
naného pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jejich provozem. V takovém 
případě může být uložena pokuta od pěti 
do čtyřiceti tisíc korun.

Pozor: Vraková 
amnestie končí

Autor: Mgr. Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Autor: Václav Kašpar, zastupitel za ODS

Milí spoluobčané,

doufám, že se Vám podařilo, i přes známé 
problémy, prožít klidné letní měsíce se svý-
mi dětmi, příbuznými a přáteli. Nikdo neví, 
co nás v příštích měsících čeká a zda-li se 
situace bude stabilizovat nebo zhoršovat. 
Držím nám všem palce, ať překleneme pří-
padné nestabilní období s rozumem a ctí.

Dovolte mi se Vám představit. Již třetí vo-
lební období Vás zastupuji na našem ob-
vodě a dále jsem jako praktikující architekt 
předsedou Komise koncepce a rozvoje 
Rady města Plzně, což je poradní orgán 
Rady města Plzně zabývající se především 
městskými projekty z oblasti urbanismu 

(plánování města), architektury a památ-
kové péče.

Jsem rád, že se realizové projekty i u nás 
na Doubravce posouvají směrem ke kva-
litní architektuře a veřejnému prostoru 
s racionálním hospodařením s energiemi 
a především vodou. Až na výjimky se daří 
vytvářet moderní a inspirativní životní pro-
středí pro obyvatele a návštěvníky našeho 
města a naší městské části.

Samotný městský obvod nemá na velké 
investice dostatečný rozpočet, a proto 
co nejvíce spolupracuje s Magistrátem 
města Plzně.

Jsem rád, že se náš ob-
vod snaží o přímou spo-
lupráci s občany formou 
participativního rozpočtu, 
kdy jim dává šanci přímo 
uplatnit vlastní nápady. 
Samozřejmostí pro ob-
čany je možnost kontaktovat s náměty za-
stupitele, vedení či úřad obvodu.

Těším se, že se potkáme na některé Soused-
ské procházce, které pro Vás s kolegy Janem 
Hajšmanem a Petrem Koppem pravidelně 
připravujeme. I na nich lze neformálně lec-
cos prodiskutovat.

Autor: Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4 za ODS

Autor: Ing.arch. Jan Toman,
zastupitel MO Plzeň 4 za TOP 09

Okénko 
zastupitelů

Vážení spoluobčané,

tak máme zase po školních prázdninách 
a dovolených. Tradiční období, při kterém 
si i my na obvodní radnici každým rokem 
trochu klidněji vyřizujeme každodenní zá-
ležitosti nebo doháníme věci, na které jsme 
v minulých měsících neměli čas.

Letos to však bylo všechno jinak. Jednak 
jsme dávali dohromady normální chod úřa-
du a obvodu po nucené přestávce způso-

bené virem covid-19, a začali jsme při-
pravovat kulturní a sportovní akce, 

u kterých jsme do poslední chvíle 
nevěděli, zda se budou moci konat.

Připravili jsme a rozdělili podporu ve 
výši 500 tisíc korun v rámci akce „Čtyřka 
pomáhá“ organizacím a spolkům, které by-
ly koronavirovou krizí postiženy, a pomohli 
jsme jim tak překonat toto těžké období.

Do toho všeho začal od poloviny června 
jezdit do Červeného Hrádku Plzeňským 
krajem vybraný nový autobusový dopravce 
Arriva Střední Čechy, který nahradil původ-
ní linky MHD č. 53 a 54. A hned od začátku 
bylo problémů více než dost. Celé prázd-
niny jsme bojovali za zlepšení tohoto stavu 
a podařilo se nám prosadit možnost nástu-

pu do autobusů všemi 
dveřmi a posílení linky 
č. 38 do Červeného 
Hrádku.

Na Sportmánii probě-
hl úspěšně 19. 8. 2020 
Den se čtvrtým obvodem a rozběhly se nám 
úspěšně i kulturní akce jako Doubravecký 
projektor, Hurá do školy či zářijové Slav-
nosti vína a burčáku v Habrmannově parku.

Chtěl bych všem návštěvníkům poděko-
vat za účast na těchto akcích a přál bych 
si, abychom už nemuseli být v následují-
cích dnech a měsících omezováni tak, jak 
tomu bylo na jaře tohoto roku.
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Bukovec a okolí bude střežit nová ha-
sičská cisterna. Od profesionálních ha-
sičů ji v červenci na hasičské stanici na 
Košutce převzali zástupci sboru dob-
rovolných hasičů v Bukovci s místosta-
rostou obvodu Václavem Beranem. Vůz 
před uvedením do provozu prochází 
několika úpravami.

„Auto přezujeme do nižších pneumatik, 
vyměníme modré výstražné majáky za 
ledkové, v zadní části snížíme nástavbu, 
zapustíme osvětlovací stožár a musíme 
upravit držáky tak, aby na ně pasovalo 
naše vybavení,“ upřesnil některé z úprav 
při přebírání vozu velitel bukoveckých 
dobrovolných hasičů Jaroslav Žák.

Vůz typu CAS Scania disponuje vodní ná-
drží o objemu 4 tisíce litrů. Pod kapotou 
má celkem 340 koní a samozřejmostí je 
i náhon na všechna čtyři kola. Profesionální 
hasiči až dosud cisternu využívali přede-
vším k výjezdům k dopravním nehodám.

„Děkujeme Hasičskému záchrannému 
sboru Plzeňského kraje, který cisternu 
dobrovolným hasičům v Bukovci daroval. 
Velký dík patří také firmě Marek Černý – 
GMS auto Plzeň, která na úpravu a moder-
nizaci cisterny věnovala 130 tisíc korun. 

Hasičům přejeme, ať jim cisterna dobře 
slouží. Letos se už několikrát ukázalo, že 
dobrovolní hasiči jsou pro náš obvod ne-

smírně důležití,“ uvedl místostarosta ob-
vodu Václav Beran.

Bukovec bude střežit 
nová hasičská cisterna

„Na“ nebo „v“ 
Doubravce?

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Bukovečtí hasiči s „novou“ cisternou.

Místostarosta Beran (vpravo) děkuje profesionálním hasičům při předání nového vozu.

Má se správně říkat na Doubravce, nebo 
v Doubravce? Otázka, která láme hlavu 
nejen řadě Plzeňanům, ale i doubravec-
kým rodákům. Podle odborníků z Ústa-
vu pro jazyk český ale zcela zbytečně. 
Správně jsou totiž obě varianty.

Historicky byla předložka na spojována 
se jmény míst, která ležela výše než místa 
sousední. Takový výklad už je ale minulostí.

„Dnes je spojení zeměpisného jména 

s předložkou v(e), anebo na zá-
ležitostí vžitosti, ustálenosti, 

tradice, nikoli přímým vyjá-
dřením výškových rozdílů,“ 

popisují jazykovědci.

Zatímco spojení s předložkou v(e) má 
podle nich spíše charakter celonárodní, 
s předložkou na se můžeme častěji se-
tkat v místním úzu, kde hraje roli tradice 
a znalost prostředí.

„Spojení předložky se jménem obce nebo 
její části záleží silně na konvenci užívání. 
Zatímco říkáme a píšeme např. bydlím 
v Českých Budějovicích, v Brně, v Karlo-
vých Varech, ale teta bydlí na Smícho-
vě, syn na Vinohradech a dcera na Malé 
Straně, jsou místa, u kterých lze užít jak 

předložku v(e), tak předložku na,“ uvádí 
odborníci z Ústavu pro jazyk český.

Jedná se například o Mělník, Kladno, 
Ruzyni, Vsetín nebo právě o Doubravku.
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Letní tábory 
bavily děti

Thambos láká na 
výstavu fotografií

Sluníčko, hry a šťastně dovádějící děti, 
tak letos o prázdninách vypadaly pří-
městské tábory na Doubravce. Měst-
ský obvod Plzeň 4 uspořádal v průběhu 

července a srpna celkem tři bě-
hy pro 110 dětí a my s radostí 

můžeme oznámit, že všech-
ny byly úspěšně naplněny.

Z pohádky do pohádky, Máme rá-
di zvířata nebo Barevná Doubravka, 

to jsou jednotlivé názvy a témata příměst-
ských táborů při čtvrtém obvodu. Zde 
na děti čekal bohatý program v podobě 
sportovních aktivit, celotáborových her, 

soutěží, ale i návštěv a exkurzí například 
v tiskařském závodu NAVA či v zákulisí 
regionální televize ZAK TV nebo městské 
společnosti Čistá Plzeň.

Celotýdenní program tedy dětem oprav-
du nabídl mnoho zajímavého a kromě no-
vých kamarádů a legrace si jistě odnesly 
i spoustu nevšedních zážitků.

Průřez tvorbou fotografa Milana Jano-
cha nabízí aktuální výstava „Co slunce 
napoví“, která je k vidění v galerii Tham-
bos v Mohylové ulici.

„Průřez mojí tvorbou na různá témata spojuje 
inspirace sluncem. Můžete si prohlédnout 
nevšední krásu našich starobylých měst, 
ochutnat atmosféru vycházejícího slunce 
nad vrcholky malebných šumavských hor, 
či zažít dotek slunce na vlastní kůži,“ láká 
na výstavu Milan Janoch, který se věnuje 

také filmové tvor-
bě a žurnalistice.

Milan Janoch se 
narodil 27. lis-
topadu 1975 v Přešticích. Za svoji tvor-
bu získal ocenění od společnosti Canon 
a ocenění ve fotografické soutěži k výročí 
stého založení republiky. Výstavu v galerii 
Thambos je možné navštívit do 30. října.

Autor: Barbora Čivišová,
Vedoucí úseku Doubraveckého klubu

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Milan Janoch

Katedrála sv. Bartoloměje na 
náměstí Republiky v Plzni.
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Velká bitva 
o malé zradě

Historická bitva s názvem „Velká bitva 
o malé zradě aneb kam až může zajít 
bratrská láska“ byla k vidění v sobotu 

15. srpna v Lobezském parku. 
Akci pořádal spolek Vypito 

s Městským obvodem Pl-
zeň 4. A fotky jasně do-

kazují, že se rozhodně bylo 
na co dívat.

Na bojišti se ocitli rytíři, střelci, děla i tra-
buchet. Organizátoři navíc připravili bo-
hatý doprovodný program, ať už se jed-

nalo o středověké vesnické tance, hu-
morné šermířské vystoupení, šermířský 
turnaj nebo ukázku střelby z trebuchetu.

Velké oblibě se těšil také kouzelný krámek 
U Černé Labutě, kde byla dětská střelni-
ce z kuše a luku. Nechybělo ani malová-
ní na obličej.

Autor: Spolek Vypito, Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4, Pilsenman Club

Závod Pilsenman 
zná své vítěze

Již osmnáctý ročník závodu Pilsen-
man se konal v sobotu 8. srpna na lou-
ce u Sv. Jiří v Plzni-Doubravce. Stejně 
jako v předchozích letech se závodilo 
v triatlonu a kvadriatlonu a součástí 
doprovodného programu byl i dětský 
duatlon. Celkem se na start postavilo 
101 závodníků.

„Rád bych poděkoval sponzorům a part-
nerům závodu, díky jejichž podpoře se 
závod mohl uskutečnit. Velké díky patří 
také závodníkům, kteří statečně bojova-
li s náročnou tratí i s velmi teplým poča-
sím,“ uvedl ředitel závodu Tomáš Eisner 
z Pilsenman Clubu.

V triatlonu nejrychlejší čas zaznamenal Jiří 

Bouchal, který závod dokončil za 1 hodi-
nu a 55 minut. Mezi ženami zvítězila Jani-
ce Dubcová.

„Do náročného kvadriatlonu se pustilo 28 
závodníků. Čekala na ně několikahodino-
vá trať složená z plavání, jízdy na kajaku/
kanoi, jízdy na horském kole a běhu,“ říká 

Lenka Kalinová z Pilsenman Clubu.

Vítězství obhájil Jan Brož z Plzně, který 
na trati strávil skoro 5,5 hodiny. V katego-
rii žen zvítězila Kristýna Eisnerová. Kom-
pletní výsledky jsou k dispozici na webu 
www.pilsenman.cz.
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