Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4
Ročník MMXXI
Číslo 137
Březen 2021

DOUBRAVECKÉ
LISTY

Doubravka
Lobzy
Bukovec
Červený Hrádek
Újezd
Zábělá

Nový Chlum
s restaurací byl
představen
veřejnosti

14. ZŠ se mění
k nepoznání

Archiv města
Plzně odkrývá
historii
doubraveckých
ulic

strana 3–5

strana 6

strana 11

Vážení sousedé,
tyto řádky píši v době, kdy
máme nejvyšší počty nakažených virem covid-19 a nejvyšší
počty hospitalizovaných osob
s vážným průběhem. Naši
zdravotníci v těchto dnech
pracují na doraz a ze všech sil
bojují o životy těch, kteří se
neobejdou bez lékařské péče.
Za obětavou práci všem lékařům, zdravotním sestrám a záchranářům děkuji.
Děkuji také medikům, ambulantním lékařům a vojákům, kteří se rozhodli dobrovolně posílit řady zdravotníků v nemocnicích. Jsou to hrdinové ve válce, kterou
se zákeřným virem vedeme.
Neměli bychom zapomínat ani na další
povolání a dobrovolníky, kteří usilovně
pomáhají, ačkoliv jejich činnost možná

Jsem moc rád, že podobně situaci vnímá
také město Plzeň, jež v březnu
spustilo kampaň Plzeňáci,
nedáme se, která je v první
řadě vysvětlující a apelující.
Lidem pomáhá zorientovat
se ve zpřísněných opatřeních, a srozumitelně na nás
všechny apeluje, abychom
byli obezřetní.
Také náš obvod bojuje s pandemií. V Doubraveckém klubu
jsme zřídili centrum, kde naše kolegyně
denně pomáhají seniorům s registrací na
očkování. S vyplněním formuláře a rezervací termínu jsme k 9. březnu pomohli
více než padesáti z nich.
Jednotky dobrovolných hasičů zase
vyrazily do terénu dezinfikovat mobiliář. A nejen to. Pokračujeme i v čištění
dětských hřišť, a to nejen kvůli viru, ale
i kvůli očistě po zimních měsících. Naše
úklidové čety dál denně sbírají nepořá-

Prvním občánkem
obvodu je Matylda
Letošním prvním občánkem Doubravky
se stala Matylda Jirásková. Usměvavá
slečna přišla na svět v doslova magické

datum - 2. 1. 2021.

Rodině Jiráskových za městský
obvod Plzeň 4 pogratulovali starosta
Tomáš Soukup s místostarostou Zdeňkem Mádrem. Matyldě popřáli vše nejlepší do cesty životem
a především pevné zdraví. Jako pozor-

Zleva: Místostarosta Zdeněk Mádr, rodina Jiráskových a starosta Tomáš Soukup.
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dek v ulicích včetně pohozených roušek.
Pevně věřím, že vynaložené úsilí bude mít
efekt a v příštích doubraveckých listech
už budeme moci psát o tom, jaké kulturní akce jsme pro letošní rok přichystali
nebo o tom, jak se děti vrátily do škol. My
mezitím dál usilovně pracujeme na přípravě investic, o kterých vás pravidelně
informujeme.
Na závěr chci vám všem poděkovat za to,
jak dobu, kdy se značná část našeho života
přesunula na internet, zvládáte, a jak jste
se na změnu adaptovali. V živém internetovém vysílání jsme představili novou podobu Chlumu a musím říct, že jsem z vaší
účasti a vašich reakcí nadšený.
Pro mě osobně je to motivace, abychom
v zapojování veřejnosti do dění v obvodu
pokračovali. Vážím si všech vašich reakcí,
těch pozitivních, i těch kritických. Jak totiž říkal Tomáš Garrigue Masaryk, kritika
není negace. Naopak, kritika nám často
otevírá oči a posouvá nás dál. Nebojte se
nám proto říct, co vás tíží nebo co byste
v našem obvodu zlepšili. Jsme tu pro vás.
Váš starosta Tomáš Soukup

nost rodičům předali věcné dary s kyticí.
Standardní vítání občánků i gratulace jubilantům jsou v současnosti pozastaveny
s ohledem na pandemickou situaci a vládní nařízení. Přihlášky k vítání je ale možné
podávat i nadále. O obnovení slavnostních aktů bude úřad informovat občany
co nejdříve.
Autor: Redakce MO Plzeň 4

Zdroj: Jan Švábek

Úvodník
starosty

není tolik vidět. Od pracovníků v sociálních službách až po prodavačky. Ve
válce s virem jsme všichni společně
a jen na nás záleží, jak ji zvládneme.

Zdroj: Projectstudio8

Nový Chlum s restaurací
byl představen veřejnosti

„Od pamětníků často slýchávám, jakým byl
Chlum příjemným místem s turistickou chatou a sálem, kde se od nepaměti tancovalo. Chceme mu vrátit zašlou slávu, kterou
si podle nás rozhodně zaslouží,“ podotýká
místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

Jedna z vizualizací nové podoby Chlumu s restaurací.

Budoucí podoba vrchu Chlum i s novou
restaurací byla 17. února představena široké veřejnosti, a to prostřednictvím živého vysílání na Facebooku městského
obvodu Plzeň 4.

Vrchu dominuje 25 metrů vysoká rozhledna,
kterou s chatou Luďka Pika postavil Svaz čs.
dělnických turistů v roce 1926. Do dnešní
podoby dorostla o tři roky později. Zatímco
chata byla v roce 1999 zbořena, rozhledna
se stala chráněnou kulturní památkou, kterou nyní provozuje bolevecký odbor Klubu
českých turistů.

Zleva: Jaroslav Holler, Aleš Kubalík, Ondřej Janout, Zdeněk Mádr, Tomáš Soukup a Petr Klíma.

Zdroj: Jan Švábek

„Proměna Chlumu patří mezi naše priority.
Chceme z Chlumu vytvořit jedno z nejatraktivnějších míst v Plzni vhodné k zábavě i k posezení s přáteli u dobrého jídla a plzeňského
piva. Představená studie nás k tomuto cíli
významně přiblížila,“ říká starosta obvodu
Tomáš Soukup.
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Zdroj: Projectstudio8

Model nové podoby Chlumu.

Studii vytvořil renomovaný ateliér
Studii pro Útvar koncepce a rozvoje města
Plzně (ÚKR) zpracoval renomovaný plzeňský
ateliér projectstudio8. Jejími autory jsou Ondřej Janout, dvojice architektů Aleš Kubalík
(ateliér Sporadical) a Bohuslav Strejc a Lucie
Tlustá, která se věnuje krajině, parkům a zahradní architektuře.
Zdroj: Projectstudio8

Podle vedoucího Úseku veřejného prostoru
a životního prostředí ÚKR Jaroslava Hollera je
stavebním kamenem proměny Chlumu dva
roky stará územní studie Bukovec – Krajina.
Pohled na nový Chlum.

„V rámci té jsme se čtvrtým městským obvodem identifikovali místa, která si zaslouží detailnější zpracování. Hlavním z nich je
přirozeně vrchol Chlumu a okolí rozhledny,“
uvádí Jaroslav Holler.

Součástí proměny Chlumu bude i stavba nové restaurace.
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Zdroj: Projectstudio8

Studie navrhuje úpravy okolí rozhledny, které
zvyšují možnosti trávení volného času v lokalitě, a to nejen umístěním multifunkčního objektu, ale také doplněním mobiliáře,
úpravou sítí cest a povrchů a zajištěním krajinářské koncepce včetně návrhu dosadeb
či sadových úprav.
Restaurace i sál
„Objekt ve tvaru písmene L nám vymezuje
prostor okolí rozhledny. Svou zadní částí je
dům situován zády k lesu, přední částí pak

Zdroj: Projectstudio8

Součástí proměny Chlumu budou také krajinné úpravy.

v současné chvíli nelze specifikovat, skutečností by se mohly stát v horizontu několika let.

Pohled z restaurace směrem k rozhledně.

Zdroj: Projectstudio8

„K realizaci projektu je nutná majetková
příprava, částečná úprava územního plánu
v daném místě a změna funkce lesa z hospodářského na rekreační,“ vysvětluje Jaroslav Holler.
Představení studie se vysílalo ze Studia zamlklých mužů v DEPO2015. Zhruba dvouhodinovým programem diváky provedl
architekt a místopředseda spolku Pěstuj
prostor Petr Klíma. Záznam je k vidění na
facebookových stránkách městského obvodu Plzeň 4.
Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

„Rozhledna zůstává v lapidární geometrii
těžištěm a nový objekt podporuje její význam. Za hlavní prostor považujeme zahradní restauraci a komunitní sál, u kterého
věříme, že bude sloužit k mnoha aktivitám,
od skautských setkání až po různé slavnosti.
Oba prostory jsou směrovány k rozhledně
a místu dávají novou energii,“ dodává architekt Aleš Kubalík.
Stavební investici autoři studie odhadují na
16 až 17 milionů korun, s infrastrukturou pak
na zhruba 25 milionů bez DPH. Termín úprav
a realizaci samotné stavby nového objektu

Situační výkres ukazuje možné rozložení prostoru.

Zdroj: Projectstudio8

otevírá prostor, který chceme, aby byl využíván. Jedná se o bezprostřední okolí rozhledny a prostor lesoparku a posezení pod
stromy. Součástí objektu je restaurace, turistický přístřešek, sociální zařízení a altán,“ říká
Ondřej Janout.
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14. ZŠ se mění
k nepoznání

Stavební úpravy budou trvat zhruba půl roku.

Práce na objektu odstartovaly loni na
podzim. Hotovo by mělo být letos v říjnu.
V současné době jsou dokončeny práce na
části objektu pro první stupeň základní školy.

Investice si vyžádá 57 milionů korun.
Většinu nákladů zaplatí zřizovatel zařízení,
kterým je město Plzeň. Evropská dotace
přerozdělovaná ministerstvem životního
prostředí pak činí 40 % ze způsobilých
výdajů.

„Přípravy na projekt jsme zahájili před šesti
lety, před třemi lety jsme dokončili projekt
na rekuperaci, která byla podmínkou pro
získání dotace. Všichni se moc těšíme na
příjemnější prostředí, ve kterém se nám
bude lépe pracovat,“ říká ředitelka školy
Helena Lišková.

Konkrétně 14. ZŠ patří mezi školy, které
se doslova mění před očima. Před třemi
lety zde bylo slavnostně otevřeno nové
školní hřiště za 9,5 milionu korun, na
kterém nechybí běžecký ovál, sprinterská
rovinka, hřiště na fotbal i další atletické
sektory – od skoku do dálky po hod koulí.

„Na 14. základní škole jsem strávil devět
let života, takže mohu posoudit, jak moc
se tu vše změnilo. Kromě nového hřiště,
které bude po covidové pandemii sloužit
i veřejnosti, se změnil i předprostor školy.
K nepoznání jsou i učebny a vnitřní vybavení. Nová vnější fasáda a její zateplení jsou
takovým zlatým hřebem celé proměny,“
říká starosta Tomáš Soukup.

Pohled na budoucí podobu školy.

Zdroj: 14. ZŠ

„Díky stavebním úpravám se učitelům
i žákům výrazně zlepší mikroklimatické
podmínky ve třídách. Budova dostává
nejen nové zatepletní, ale také novou
vzduchotechniku,“ říká plzeňská radní pro
školství a zastupitelka čtvrtého obvodu
Lucie Kantorová.

Zdroj: Jan Švábek

Velkou modernizací prochází 14. základní
škola v Zábělské ulici. Mezitím, co děti
podstupují distanční výuku, stavební
práce na školním objektu jsou v plném
proudu.

Obvod chystá parkoviště
Na úpravy 14. základní školy naváže i samotný čtvrtý městský obvod,
který u zadního vchodu školy v ulici
Ke Sv. Jiří připravuje vybudování až třinácti
parkovacích stání.

Prohlídka stavby. Zleva: Lucie Kantorová, Tomáš Soukup, Lenka Kočová a Helena Lišková.
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Zdroj: Jan Švábek

„Některá z nich budou koncipována jako
K+R stání, která jsou určena pro krátkodobé zastavení. Věříme, že díky tomu se
rodičům zvýší komfort při odvozu dětí
do školy i během jejich vyzvednutí po
konci školní výuky,“ uvádí místostarostka
obvodu Lenka Kočová.
Projekt se již připravuje. Pokud půjde vše
podle plánu, mohla by být na podzim
vypsána soutěž na dodavatele stavby.
Samotná realizace by pak mohla být
zahájena na jaře roku 2022.
Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Karel Hais: Práce s osobami
bez domova je velmi náročná
nizace dopravy v různých lokalitách tak,
aby vzniklo co možná největší množství
legálních parkovacích míst. V této snaze nás plně podporuje vedení obvodu,
a proto se podařilo prosadit zjednosměrnění ulic mezi Masarykovou, Mohylovou
a Hřbitovní ulicí.
Horkým tématem je také bezdomovectví, a to přesto, že na území čtvrtého
obvodu je zhruba desítka bezdomovců.
Vidíte to stejně?

Karel Hais, velitel strážníků na Doubravce

Pane veliteli, změnila se činnost strážníků v době pandemie?
Částečně ano. Naším denním chlebem se
staly kontroly dodržování vládních opatření,
která mají zamezit šíření nemoci covid-19.
Jedná se o širokou oblast působnosti,
od nošení roušek přes omezení volného
pohybu osob až po kontroly provozoven.
Pomineme-li pandemii, co strážníky
na území našeho obvodu nejvíce zaměstnává?
Velká část přestupků, které na Doubravce
projednáváme, se týká oblasti dopravy
a špatného parkování. Chápeme, že správně zaparkovat vozidlo v sídlištní zástavbě,
kde je deficit parkovacích míst, může být
problém. Bohužel vozidla jsou často zaparkována nejen v rozporu se zákonem, ale
také velmi nezodpovědně, kdy znemožňují
průjezd vozidlům IZS.
Městský obvod si nedávno nechal zpracovat studii, jak situaci s parkováním
zlepšit. Pokud vím, strážníci působí
nejen represivně.
Kromě represe například podáváme
k projednání podněty na změnu orga-

Primárně se jedná o sociální problém, na
jehož řešení úzce spolupracujeme se sociálním odborem ÚMO Plzeň 4. Podněty,
které k nám přijdou, obratem řešíme. Na
druhou stranu je třeba říct, že u mnoha
občanů vyvolává nelibost i pouhá přítomnost osob bez domova na veřejně
přístupných místech.
Můžete být konkrétnější?
Jde často o situace, kdy v klidu posedávají
na lavičkách, nebo postávají před obchody. Svým zanedbaným zjevem a hygienou,
případně popíjením alkoholu na veřejnosti
(mimo období, kdy je konzumace alkoholu
na veřejnosti omezena současnými nařízeními vlády) se ale protiprávního jednání
nedopouštějí.
Řada osob bez domova je na ulici několik let. Jak s takovými lidmi pracujete?

pokut, které se míjí účinkem. Nejúčinnějším nástrojem pro udržení veřejného
pořádku u osob, které se opakovaně
dopouštěly přestupků proti veřejnému
pořádku, bylo udělení zákazu pobytu.
Novelou přestupkového zákona ale tento
správní trest zanikl.
Jak je plánován výkon služby?
Obvod je rozdělen do šesti okrsků, které
jsou shodné pro městskou i státní policii.
V současné době máme tři okrskové strážníky, kteří vykonávají hlídkovou činnost
v denních hodinách ve svých okrscích, a to
buď pěšky, nebo na jízdních kolech. V celém
obvodě je pak hlídková činnost zajištěna
hlídkou s kombinovaným provozem.
Co si máme pod kombinovaným provozem představit?
To znamená, že hlídka kombinuje výkon
služby pěší a ve služebním vozidle tak,
aby byla vždy v dosahu služebního vozidla, a mohla tak bezodkladně reagovat
na všechna oznámení od občanů. Výkon
služby je plánován na pokrytí celého obvodu, ale s větším zaměřením na místa,
kde je vyšší koncentrace osob, nebo kde
dochází k častějšímu narušování veřejného pořádku.
Jak konkrétní lokality vybíráte?
Při plánování výkonu služby reagujeme
na bezpečnostní priority obvodu, které
vychází z pravidelných schůzek vedení
obvodu, velitele obvodního oddělení
státní policie a velitele obvodní služebny
městské policie.
Chcete něco říct závěrem?

Práce s osobami bez domova je v terénu
velmi náročná a spočívá v neustálém dohledu a napomínání. Maximálně se snažíme předcházet situacím, kdy osoby bez
domova budou svým jednáním narušovat
veřejný pořádek.
Často po lidech bez domova zůstává
značný nepořádek. Jak takové případy řešíte?
Apelujeme na ně, aby ve svém okolí udržovali pořádek, a pokud své okolí znečistí,
poskytneme jim igelitové pytle na odpadky, aby to byli právě oni, kdo si po sobě
uklidí. Je to rozumnější řešení než ukládání

Mají-li občané podezření na jakékoli protiprávní jednání nebo i pouze nevhodné
chování jakýchkoli osob, nechť se bezodkladně obrátí na bezplatnou tísňovou
linku 156. Operační strážník vyšle na místo
hlídku, která bude záležitost dle příslušných
zákonných norem řešit.
Podněty občanů bezprostředně z místa
narušení veřejného pořádku jsou pro nás
velmi cenné. Hlídková služba a ani sebelepší
kamerový systém je nikdy nenahradí. Závěrem bych všem rád popřál pevné zdraví.
Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Okénko
zastupitelů
Milí spoluobčané,
velký ohlas veřejnosti nedávno vzbudily jednotky sboru dobrovolných hasičů
poté, co na žádost Krajského hasičského
sboru Plzeňského kraje dezinfikovaly veřejné prostory našeho obvodu.
Rád bych připomněl, že městský obvod
Plzeň 4 zřizuje celkem čtyři JSDH, které
mají více než šedesát členů. Jsem hrdý
na to, že naši hasiči a jejich velitelé nevá-

Milí spoluobčané,
možná je i pro vás izolace od přátel a společenského života v době koronavirové
k zbláznění. Možná už vás nebaví číst jen
špatné zprávy. Ani mě ne, proto tu mám
pár veselejších.
Rozjíždíme projekt pro seniory. V březnu
startujeme zajímavou videokonferencí
o Mexiku s cestovatelem Jiřím Pekem.
Následovat bude povídání o Indii. Stačí
se připojit z pohodlí domova a společně
s cestovateli zhlédnout fotky a vyslechnout zážitky. S připojením rádi pomůžeme, „vstup“ je zdarma.
Táňa Kořenková, naše spoluobčanka

hají pomoci v těch nejhorších chvílích.
Mnoho z vás má jistě v paměti jejich
zásadní úlohu při povodních, které naše město zasáhly v roce 2002.
Od té doby dobrovolní hasiči každoročně ukazují, že hrají zásadní roli v našem
městě – namátkou uvedu nedávnou vichřici Sabine, kdy odvedli perfektní práci při
odklízení překážek z komunikací a dalších
veřejných míst, nebo zásah u rozsáhlých
požárů ubytovny Karlov a lesu v blízkosti
vrchu Krkavec. Nezastupitelnou roli mají
dobrovolní hasiči při přípravě a konání
všech druhů voleb.
Hasiče se v jejich obětavé práci snažíme
podporovat. Jsem moc rád, že v posledních
letech prošly obměnou hasičské zbrojnice,

z Doubravky, píše krásné básničky pro
děti. Jako koordinátorka Slabikáře se
Čtyřlístkem (Albatros) jsem s radostí zařadila její báseň. Na povídání s paní Kořenkovou se těšte také v rámci seniorského projektu.
Projekt pro seniory ale nebude probíhat
pouze online. Připravujeme procházku,
při které si vyzkoušíte LAMAtracking,
společně se dvěma lamami totiž vyrazíme
z Bukovce na Zábělou. Dále plánujeme
vycházku s pejskaři, čištění studánek či
lipovou slavnost. Snad opatření dovolí…

Projekt v Plzni funguje od roku 2014.
Hlavním úkolem prvních asistentů bylo
monitorování dvou sociálně vyloučených
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Veškeré investice by ale neměly dopad
bez obětavé práce každého z hasičů. Dovolte mi tedy na závěr všem našim dobrovolným hasičům poděkovat a popřát jim
co nejméně požárů, přírodních katastrof
a dalších podobných událostí.
Autor: Václav Beran,
místostarosta MO Plzeň 4 za ANO 2011

ní výukou. Jen v Plzni
jsme jich rozdali 15.
Pirátský zastupitel našeho obvodu Jiří Hanousek se stal i krajským zastupitelem.
To je dobrá zpráva. Znamená to intenzivnější spolupráci s krajem a možnost
lépe prosazovat zájmy našeho obvodu.
Věřím, že se brzy potkáme na plánovaných akcích, neváhejte mne kontaktovat
na: tomsikova@plzen.eu.

Mám radost z toho, že Piráti předávají repasované počítače zdarma dětem, které
by jinak měly problémy s kvalitní distanč-

Přeji pevné zdraví

lokalit v centru
města.V okolí Husova
náměstí
začali dohlížet na pořádek
nebo se snažili přimět místní obyvatele zamykat domy tak,
aby se v nich nepohybovaly osoby, které
prostory využívaly ke konzumaci alkoholu
a návykových látek.

„Přesto, že patříme mezi obvody s nízkou
kriminalitou, plně vnímáme poptávku
našich občanů, kteří si přejí zvýšený
dohled na bezpečnost v ulicích. Pevně
věřím, že město bude s žádostí o dotaci
úspěšné a my přivítáme asistenty prevence
kriminality v našem obvodu co nejdříve,“
uvádí místostarosta čtvrtého obvodu
Václav Beran.

Prevenci kriminality
by mohli řešit asistenti
Město Plzeň bude i letos u ministerstva
vnitra žádat o dotaci na Program prevence
kriminality. Mezi projekty, na které se
pokusí získat příspěvek ve výši přes 2,5
milionu korun, patří i dvojice asistentů
prevence kriminality, kteří by působili
na Doubravce.

které náš obvod spravuje. Ať se již jednalo
o investici do kotelny
hasičské zbrojnice Plzeň Doubravka, nebo
o celkovou rekonstrukci zbrojnice v Bukovci.
Během letošního roku náš obvod provede
rekonstrukci střechy na zbrojnici v Červeném Hrádku.

„K dvojici asistentů, kterou místní komunita
dobře přijímá, a obvody, ve kterých působili,
s nimi měly pozitivní zkušenosti, by měla
přibýt další dvojice. Činnost asistentů by
se tak mohla rozšířit do městského obvodu
Plzeň 4,“ uvedlo město na svém webu.

Autor: Mgr. Jana Tomšíková,
zastupitelka MO Plzeň 4 za Českou pirátskou stranu

Asistent prevence kriminality je formálně
zaměstnancem samosprávy zařazeným
v obecní policii. Asistent není strážníkem
ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou
podle zákona o obecní policii svěřeny
výhradně strážníku nebo čekateli.
Autor: Redakce MO Plzeň 4

Obvod se zapojil
do boje s pandemií

vysvětlit nová pravidla.
Součástí byla také
mapa ukazující,
v jakých případech a po jakém
území se lidé mohou

věnovat zcela své náplni pracovní činnosti.
Jedná se například o policisty z Odboru
vzdělávání.
„Maximálně se věnujeme intenzivním
kontrolám s prioritním zaměřením na dodržování vládních a mimořádných opatření
souvisejícími s šířením nemoci covid-19,“
potvrdila mluvčí plzeňských strážníků Jana
Pužmanová.

Plzeň na změny reagovala rozsáhlou kampaní, pomocí které se veřejnosti snažila

Střípky
z TOTEMu
Čas osobních setkání ještě nenastal, ale
neházejme flintu do žita. V TOTEMu stále
vzniká mnoho zajímavých pořadů, které si
můžete pustit z pohodlí domova, pokud
máte možnost připojení na internet. Komentované vycházky, výstavy, koncerty,
cestovatelská promítání, konverzace
v cizích jazycích, vaření, cvičení jógy.
To vše najdete na našem YouTubovém
kanálu TOTEM Plzeň.
Pokud vám chybí pohyb, každou středu
najdete nové video „Jóga pro aktivní

Dobrovolní hasiči z Doubravky dezinfikují
mobiliář na pěší zóně za OC Centrum.

Čtvrtý obvod se zapojil do kampaně
distribucí letáků a mediální podporou.
Místní dobrovolní hasiči začali pomáhat
s dezinfekcí veřejných prostor a chystat
se začala i dezinfekce dětských hřišť. Ta
v celé Plzni zůstala otevřená pod podmínkou, že na nich lidé budou důsledně
dodržovat hygienická opatření.
Ještě více se na dodržování pravidel
zaměřila státní i městská policie – ta do
přímého výkonu služby zařadila ty strážníky, kteří se nemohou kvůli pandemii

seniory s Vendy“ a každý pátek „Jóga
vsedě s Vendy“, které lektorka připravuje s podporou Nadačního fondu
pro rozvoj plného vědomí. Cvičení
jiného druhu nabízí každý pátek nové
video anglické, německé či španělské
konverzace od našich dobrovolnic Wiebke
a Irene. Ke zhlédnutí jsou zde také mimo
jiné např. komentované vycházky Lukáše
Houšky, prohlídky ze Západočeské galerie
či přednáška o českém skle Mgr. Lenky
Merglové Pánkové ze Západočeského
muzea.
Stačí si na internetu otevřít následující
odkaz: https://1url.cz/@totemplzen. Jednotlivé pořady jsou přidávány postupně.
Poté jsou již k dispozici kdykoli. Můžete
si je pustit v celku či si je podle potřeby
zastavit a vrátit se k nim později.

Součástí kampaně bylo i několik grafik.

Zdroj: Město Plzeň

V Plzni stejně jako v dalších okresech po
celé České republice začala od 1. března
platit zpřísněná vládní opatření. Nejvýraznější změnou bylo uzavření okresních
hranic. Mezi okresy bylo možné cestovat
pouze za zaměstnáním nebo v neodkladných případech.

pohybovat. Cílem bylo rovněž přimět
občany dodržovat hygienická opatření.

Jsme připraveni pomoci těm, kteří s YouTubovým kanálem nemají zkušenosti a neví
si rady. Nebojte se na nás obrátit na telefonním čísle 733 746 599 nebo přes e-mail
doubravka@totemplzen.cz, nabídneme vám
pomocnou ruku. A pak už si jen stačí vybrat
to, co vás baví a co máte rádi.
Váš TOTEM Doubravka

Ukázka jednoho z videí.

Zdroj: TOTEM

Doubravka se v březnu zapojila do boje
s pandemií. Kromě konkrétních opatření se připojila k informační kampani
„Plzeňáci, nedáme se“, kterou úderem
března spustil plzeňský magistrát.

Zdroj: Jan Švábek

Bukovečtí dobrovolní hasiči dezinfikují lavičky pod Chlumem.

Zdroj: SDH Bukovec

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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„Děti v něm
mohou pozorovat život motýlů od housenky přes její
zakuklení až k vy-

Šestá mateřská škola
vystavovala na radnici

líhnutí motýla. A také máme v ptačí budce
na zahradě umístěnou kameru, která přenáší každoročně záznam hnízdění sýkorek
přímo do monitoru na chodbě naší školy,
a tak děti i rodiče mohou každý den sledovat, jak ptáčci žijí,“ říká Martina Baníková.

Pozorování životních etap vývoje motýlů v motýláriu nebo přímý přenos hnízdění sýkorek z ptačí budky. To vše mohou pozorovat děti v 6. mateřské škole v Republikánské ulici na Doubravce,
která patří mezi nejekologičtější mateřinky v Plzni.

Školka získala dotaci
Ke školce patří také zahrada
s potůčkem, která získala už
několik ocenění. Na jaře ji
navíc čeká vylepšení. Díky
dotaci z Nadačního fondu
Zelený poklad v ní vznikne týpí z živého vrbového
proutí, pracovní dílna a na
zahradě bude umístěn také
cyklostojan.

Svou činnost šestá mateřinka prezentovala
v prvním patře plzeňské radnice na náměstí
Republiky. Stalo se tak v roce, kdy školka
slaví 55 let od svého založení.

Děti z mateřské školy ukazují svá díla.

z 50. mateřské
školy v ulici
Družby 4.

50. MŠ podnikla
řadu pestrých výletů

Na výletě si děti udělaly i táborák.
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Zdroj: 54. MŠ

Hned několik pestrých výletů do přírody podnikly v posledních měsících děti

Zatímco loni
v září se vypravily na výlet nazvaný
vinobraní, který byl spojený s česáním
a ochutnáváním hroznového vína, v říj-

Výstavu si prohlédla i plzeňská radní pro školství
Lucie Kantorová. „S potěšením mohu konstatovat, že
jste odvedli skvělou práci.
Oceňuji environmentální
přesah, obsáhlé projekty
i vyrobené totemy,“ vzkázala radní zástupcům šesté
mateřinky.
Autor: Město Plzeň,
Redakce MO Plzeň 4

nu se vydaly po stopách bobra k řece
Berounce.
V dalším měsíci pak zavítaly na rozhlednu
Chlum a v prosinci podnikly polodenní
výlet do Prusin. První letošní tematickou
výpravou pak bylo putování kolem zamrzlé řeky Úslavy do Lobez.

Putování kolem zamrzlé Úslavy.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Zdroj: 54. MŠ

Například sborníky referují o tom, co děti
zaznamenaly při pravidelném pozorování
motýlů nebo ptáků. V šesté mateřince totiž
nechybí ani motýlárium.

Zdroj: Město Plzeň

„Výstavou jsme se snažili ukázat, co všechno
u nás děti mohou zažít. K vidění byly fotografie z naší činnosti, kroniky a sborníky, na
jejichž výrobě se dětí podílí, nebo výtvarné
práce v podobě obrázků a předmětů, jako
jsou totemy nebo keramika,“ říká ředitelka
školky Martina Baníková.

Archiv města Plzně odkrývá
historii doubraveckých ulic
Tomáš Garrigue Masaryk, František Palacký, Karel Havlíček Borovský nebo Jan
Amos Komenský. Co mají tito velikáni
naší historie společného s Doubravkou?
Především to, že jejich jména nesly místní ulice. Do dnešního dne z nich však
přetrvala pouze ta Masarykova.

Z pramenů je například patrné, že Masarykova třída, hlavní bulvár Doubravky, za
posledních 115 let změnila svůj název celkem sedmkrát. Poprvé byla pojmenována
už v roce 1906, a to podle pedagoga a filosofa Jana Amose Komenského.
Krátce po roce 1904, kdy došlo k připojení
Lobez a Doubravky k Plzni, však ulice byla
pojmenována na počest prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Další
názvy přineslo černé období československých dějin. Za druhé světové války byla
v roce 1940 pojmenována podle směru
ke kostelu sv. Jiří, tj. Svatojirská třída (St.
Georgsstrasse).
„Po válce byl navrácen původní název
Masarykova třída, ale již v roce 1951 byla

Historická fotografie Rokycanské třídy v Plzni.

opět přejmenována na paměť bojů u Stalingradu, tj. Stalingradská třída. Od roku
1963 pak měla připomínat sovětské město
Leningrad (dnešní Petrohrad) a až v roce
1990 jí byl navrácen název z roku 1926, tj.
Masarykova,“ popisují archiváři.
Další osobností, po které byla pojmenována ulice na Doubravce, je historik, politik
a spisovatel František Palacký. Stalo se tak
v roce 1904. Ulice pak byla přejmenována
v roce 1926 na Rokycanovu třídu podle husitského teologa, spisovatele a kněze Jana

Zdroj: Archiv města Plzně

Často pozoruhodnou historii doubraveckých ulic začal poodkrývat Archiv města
Plzně. Studnicí informací o plzeňských
ulicích se mu stala městská encyklopedie.

z Rokycan. V roce 1940 ulice dostala název
Rokycanská, pod kterým ji známe dodnes.
„Svou“ ulici měl v Plzni i český spisovatel
a novinář Karel Havlíček Borovský. „Původní celá Havlíčkova ulice vedla přibližně ve
směru dnešních ulic Ke Sv. Jiří a Hrádecká,“ stojí v digitálním archivu dostupném
na internetové adrese www.encyklopedie.
plzen.eu. V roce 1926 ulice dostala název
podle směru ulice do Červeného Hrádku.
Autor: Jan Švábek
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Historická fotografie Masarykovy ulice.
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