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Autor: Redakce MO Plzeň 4

Aktuality 
z obvodu

Úvodník 
místostarosty
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Voda z pramene 
v Bukovci je pitná

Voda z pramene v Bukovci je pitná. Potvr-
dily to letošní jarní rozbory vody odebra-
né 18. 5. 2021. Rozbory provedla firma 
ALS Czech Republic, s.r.o. V normě byly 
fyzikální, anorganické, mikrobiologické 
(vyhovující byly tentokrát i koliformní bak-
terie) i senzorické parametry, tedy pach 
a chuť. Nezávadnost vody rozbory potvr-
dily už v loňském roce.

Oprava lávky pod Pecihrádkem

Na Doubravce v červnu odstartovala oprava 
lávky pod Pecihrádkem, která se tak uza-
vřela chodcům i cyklistům. Lávka z roku 
1993 se dočká nátěru proti korozi a opravy 
mostovky. Kvůli technologiím oprava pro-
bíhá v létě, kdy je stálejší počasí. Investo-
rem stavby je město Plzeň prostřednictvím 

Správy veřejného statku města Plzně. Ná-
klady činí 1,4 milionu korun. Oprava má 
být dokončena do 14. července. Objízdná 
trasa vede Jateční ulicí.

Bude další ročník 
senior akademie

Senioři se již nyní mohou hlásit do dalšího 

ročníku Plzeňské senior akademie. Přihlášky 
je možné podávat až do 7. září v kanceláři 
informací úřadu městského obvodu Plzeň 
4. Akademie s podnázvem „Vaše bezpečí, 
naše priorita“ bude probíhat od 7. září do 
14. prosince 2021. Účastníci se mohou tě-
šit na řadu přednášek i exkurzí. Garantem 
programu je Městská policie Plzeň.

Vážení spoluobčané,

v posledních dnech a týdnech 
prožíváme období, na které 
jsme dlouho čekali – zlepšu-
jící se epidemiologická situ-
ace a s tím spojené rozvolňo-
vání různých zákazů, omezení 
a návrat k normálnímu životu.

Kdyby epidemie koronaviru 
proběhla jenom v podobném rozměru, 
jako v minulosti probíhaly vlny chřipky, do-
hromady by nikdo o nějakém covidu ani 
nevěděl, život by běžel normálním tem-
pem a po člověku s rouškou na ústech by 
se lidé ohlíželi, co je to za podivína. Tak to 
ale bohužel není.

Epidemie nás zastihla v nedbalkách a máme 
za sebou zkušenost z loňské uvolňovací eu-

forie a kolem sebe hrozbu nezná-
mých mutací z některých států, 

které se pro někoho zdají být 
daleko, ale po zkušenostech už 

víme, že až tak daleko nejsou.

Zkušenost z koronavirové krize 
přinesla nejedno poučení. Mezi 
ta nejdůležitější jistě patří ab-
sence autority. Autority, které 
můžeme věřit, autority, která by 
nám situaci dokázala vysvětlit 
a pomohla nám tím celou ne-
lehkou situaci překonat. Je 
pravdou, že se v krátké době 
podařilo vyvinout několik očko-
vacích látek, nechat je otesto-
vat, schválit a masově apliko-

vat. Nicméně právě v souvislosti s vakcínou 
se vyskytly pochyby a dezinformace, které 
nás budou ještě dlouhou dobu provázet.

Skutečnost, že místo odborné autority, tedy 
někoho, komu bychom mohli věřit, dochá-
zelo k neustálým střetům odborných názorů. 
Od začátku proti sobě veřejně vystupovali 
různí odborníci, kteří nás zahlcovali rozpo-
ruplnými názory na věc.

V současnosti jsme na tom tak, že restrikce 
jaksi nadále platí, ale prudce klesá ochota 
je dodržovat a takřka nulová je schop-
nost státu je vymáhat. Značná část ab-
surdity plyne z rozporu mezi politickou 
mocí a odborným názorem. Ten zde byl 
po celou dobu epidemie a vyústil v tra-
gikomické měnění ministrů zdravotnictví, 
zaviněné balancováním mezi odbornými 
názory a „vůlí lidu“.

Je asi skutečností, že virus, ať už tento, nebo 
jakýkoliv jiný asi úplně nezmizí a bude tu 
s námi jako hrozba dál. Jenom doufám, 
že zčásti naočkovaná a zčásti promořená 
populace už bude odolnější proti náka-
zám a že nám něco do dalšího života při-
nesou i negativní zkušenosti ze zvládání 
pandemické krize.

Přeji Vám příjemné prožití léta, dovolené 
a dětem hezké prázdniny. Věnujme tento 
čas hlavně tomu, co jsme v posledních 
týdnech a měsících měli odepřeno, ale 
buďte na sebe opatrní.

Ing. Zdeněk Mádr 
místostarosta MO Plzeň 4, ODS
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Vedení obvodu vzdalo hold 
pilotům RAF z Doubravky

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

Vzpomínkový akt na počest pilotů RAF z Doubravky.

Zleva: Karel Pavlík, Václav Šindelář a Alois Záleský.
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Uctěním památky trojice doubraveckých 
rodáků, kteří v mládí odešli bojovat za 
vlast do britského královského letec-
tva (RAF), vzdalo hold vedení čtvrtého 
obvodu se zástupci města Plzně, Plzeň-
ského kraje a Leteckého historického 
klubu generála Irvinga.

Největší z pietních aktů na Doubravce se 
uskutečnil na Habrmannově náměstí před 
budovou bývalé konzervatoře. Právě sem 
totiž doubravečtí rodáci, později piloti RAF, 
za studiem docházeli. Na jejich životy zde 
od roku 1993 vzpomíná pamětní deska.

„Byli to kamarádi na život a na smrt. Nejdří-
ve začínali v doubraveckém skautu a všich-
ni tři se poté přihlásili do západočeského 
aeroklubu, kde absolvovali pilotní výcvik 
sportovních letadel,“ vysvětluje Ladislav 
Vitík z Leteckého historického klubu ge-
nerála Irvinga.

Konce války se nedožili

Všichni tři vstoupili do řad britského Krá-
lovského letectva RAF v červenci 1940 
v brzkém věku. Ani jeden z doubravec-
kých rodáků ale bohužel neoslavil ani tři-
cáté narozeniny.

Karel Pavlík doprovázel lodě a bombardé-
ry nad francouzskými hranicemi. Sestřelen 
byl 5. května 1942 u francouzsko-belgic-
kých hranic. Bylo mu 23 let.

„Václav Šindelář měl při výškovém letu na 
spitfiru 19. dubna 1943 poruchu na kyslí-
kovém přístroji a zřítil se na pole v severní 
Anglii,“ dodává Václav Toman, předseda 
Leteckého historického klubu generála 
Irvinga. Zemřel ve věku 24 let.

Na závadu doplatil i Alois Záleský, kte-
rý se s letounem zřítil v Anglii během 

cvičného letu 9. února 1945 těsně před 
29. narozeninami a 7 měsíců před koncem 
druhé světové války.

Bojovali za vlast

„Odvahu a odhodlání, kterou Karel Pavlík, 
Václav Šindelář a Alois Záleský projevili 
v boji za naši svobodu a demokracii, ne-
lze vyjádřit slovy. Pokaždé, když usedali do 
kabiny svého letounu, nasazovali svůj ži-

vot za to, aby se lidé v naší zemi měli lépe. 
Navždy jim za to budeme vděční a nikdy 
na jejich hrdinství nezapomeneme,“ řekl 
starosta obvodu Tomáš Soukup.

Pietní akty proběhly rovněž 5. května v Újez-
dě, ve Hřbitovní ulici a na střelnici v Lobzích.
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Muži, kteří střeží 
odkaz hrdinů

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

Zleva: Tehdejší starosta Doubravky Jan Votava, primátor Plzně Zdeněk Mraček, plk. Alois Konopický, manželé Fosterovi a manželka režiséra Jiřího Weisse.
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Předseda Leteckého historického 
klubu Václav Toman při projevu 
během odhalení desky.

Bez kamarádů z Leteckého historické-
ho klubu generála Irvinga by jména 
doubraveckých rodáků a pilotů RAF znal 
málokdo. Odkaz hrdinů parta nadšenců 
chrání dodnes.

Psal se 1. květen 1993 a Masarykova uli-
ce praskala ve švech. Vojenští generálové, 
režisér Jiří Weiss, primátor Plzně Zdeněk 
Mraček či doubravečtí skauti, ti všichni se 
přišli zúčastnit slavnostního odhalení pa-
mětní desky, která dává vzpomenout na 
piloty z Doubravky.

Zásluhu na tom mají kamarádi a zakladate-
lé Leteckého historického klubu generála 
Irvinga Václav Toman, Bohumil Klement 
a Ladislav Vitík. Právě oni stojí za vznikem 
památníku.

Na hrdiny se nezapomíná

„Chtěli jsme, aby doubravečtí občané vědě-
li, kdo ti tři piloti byli. Místní je samozřejmě 
tehdy znali, ale chtěli jsme to připomenout 
i lidem, kteří se na Doubravku přistěhovali 
do nově vznikajícího sídliště a také dalším 
generacím,“ vysvětluje Ladislav Vitík.

Myšlenka na vznik pamětní 
desky a memoriálu se zro-

dila po založení leteckého 
historického klubu v roce 
1990. Jak Ladislav Vitík, tak 

předseda klubu Václav Toman 
totiž byli hrdí Doubravečáci. Objekt 

6. základní školy zvolili proto, že ji všichni 
tři piloti a nerozluční kamarádi navštěvo-
vali. Tehdy se navíc nejednalo o opuštěný 
objekt, ale o fungující školu.

„Tamní učitelky dokonce na slavnostní 
odhalení desky připravily občerstvení. 
Je škoda, že je dnes objekt bývalé školy 
prázdný,“ připouští Vitík.

Spitfire byl jejich osud

Za stejným účelem vznikla v roce 1992 
publikace „Spitfire byl jejich osud“, kterou 
s Ladislavem Vitíkem a Václavem Tomanem 
sepsal Bohumil Klement. Na pětadvaceti 
stranách jsou shrnuty obdivuhodné živo-
ty Karla Pavlíka, Václava Šindeláře a Aloise 
Záleského.

„Jakmile byla možnost, navštívili jsme vo-
jenský historický archiv, kde jsme si vytáh-
li veškeré podklady. Tehdy jsem to ještě 
dělal v T602 (počítačový editor),“ usmívá 
se Ladislav Vitík.

Kromě trojice pilotů v RAF létal také doubra-
vecký rodák Josef Stach. Ten se sice kon-

ce války dožil, nakonec i on ale zahynul při 
letecké nehodě.

V roce 2023 uplyne od odhalení desky tři-
cet let. Jak trojice iniciátorů memoriálu, tak 
městský obvod doufá, že se budova bý-
valé školy ve vlastnictví města do té doby 
dočká rekonstrukce.

„V rámci projektu rekonstrukce je uvažová-
no, že by pamětní deska byla přemístěna 
do parčíku za budovou. Věřím, že se brzy 
dočkáme toho, že pietní místo pro letce, na 
které jsme tolik hrdí a pyšní, bude důstoj-
nější,“ dodává místostarosta Zdeněk Mádr.
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Hasičárna v Bukovci 
slavnostně otevřena

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

Slavnostní přestřižení pásky.

Zleva: Stanislav Pospíšil (OSONA PLZEŇ), Jaroslav Žák a Tomáš Soukup.
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Zrekonstruovaná hasičská 
zbrojnice v Bukovci.

Městský obvod Plzeň 4 v pondělí 
31. května slavnostně otevřel zrekonstru-
ovanou hasičskou zbrojnici v Bukovci, 
kterou využívají místní dobrovolní ha-
siči. Rekonstrukce objektu z roku 1909 
stála 2,1 milionu korun.

„Zcela nová je střecha a částečně krov, 
došlo k odizolování půdy tepelnou izolací 
a proveden byl rovněž nový nátěr fasády, 
výměna některých oken a výměna garážo-
vých vrat za nová, větší. Součástí prací bylo 
i zhotovení nové podlahy dimenzované na 
zatížení těžkou hasičskou technikou,“ říká 
místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

V garáži parkuje nová cisterna

Bukovečtí hasiči v pondělí představili také 
upravenou cisternu CAS Scania, kterou lo-
ni obdrželi darem od profesionálních kraj-
ských hasičů. Vůz disponuje vodní nádrží 
o objemu 4 tisíce litrů, motor pod kapotou 
skrývá 340 koní a samozřejmostí je náhon 
na všechna čtyři kola. Prioritou hasičů by-
lo vůz snížit tak, aby se do zbrojnice vešel. 
Tomu pomohlo i snížení podlahy garáže.

„Přezuli jsme ho z vysokých úzkých pneuma-
tik na nižší širokoprofilové a v servisu došlo 
k úpravám nástavby na střeše. Nakonec se 
ho podařilo snížit o celých 30 centimetrů. 
Některé věci jsme dodělávali i svépomocí, 
do polic jsme vyrobili držáky na naše vyba-
vení a původní výstražné majáky jsme vy-
měnili za nové s LED technologií,“ uvedl 
velitel jednotky Jaroslav Žák.

Na proměně vozidla se bezplatně podí-
lela společnost OSONA PLZEŇ a.s., která 
na voze provedla odborné úpravy a mon-
táž, a firma Marek Černý – GMS auto Plzeň 
dodáním dílů.

Hrádečtí mají novou střechu

Městský obvod Plzeň 4 disponuje čtyřmi 
hasičskými jednotkami – kromě Bukovce 
také na Doubravce, v Újezdě a v Červeném 
Hrádku. Jen za loňský a letošní rok věnoval 
na investice hasičů 2,8 milionu korun. Dru-

há nejvyšší částka, téměř půl milionu korun, 
padla na právě dokončenou rekonstruk-
ci střechy hasičárny v Červeném Hrádku.

„Dobrovolní hasiči jsou pro nás nepostra-
datelní. Dělají kus práce nejen na poli bez-
pečnosti, ale i na poli spolkového života. 
Jsem proto moc rád, že se jim nyní může-
me odvděčit alespoň zrekonstruovanou 
hasičskou zbrojnicí,“ uvádí starosta obvo-
du Tomáš Soukup.
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V doubravecké hasičárně 
testují občany na covid-19

Doubravka má asistenty 
prevence kriminality

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

Autor: Mgr. Monika Ježková
Odbor bezpečnosti, prevence kriminality 
a krizového řízení magistrátu města Plzně

Antigenní testování mohou 
využít všichni občané. Zd
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Na Doubravce se lidé mohou nechat 
zdarma otestovat na covid-19 v místní 
hasičárně. Jedná se o další službu souvi-
sející s koronavirem, která je občanům ve 
čtvrtém městském obvodu k dispozici. 
Využít ji může kdokoliv.

Antigenní testování probíhá v hasičárně 
sboru místních dobrovolných hasičů ve 
Hřbitovní ulici 3. Službu provozuje Do-
movinka s lékárnou Remus ve spolupráci 
s městským obvodem Plzeň 4.

„Testování na covid-19 provádíme zdarma 
za pomoci našich sestřiček. Každý testovaný 
občan od nás dostane certifikát o výsledku 
testu,“ říká ředitelka Domovinky Bohumila 
Hajšmanová.

Provoz služby bude záležet na tom, jak 
vláda v následujících dnech a týdnech 
upraví nařízení a opatření. Dosud testování 
probíhalo v pondělí od 9 do 10 a ve středu 
od 13 do 14 hodin.

„Jsme moc rádi, že se díky Domovince 
naši občané mohou nechat snadno a bez-
pečně otestovat v blízkosti svého bydliště. 
Vážíme si takové spolupráce, Domovinku 
dlouhodobě podporujeme a podporovat 
budeme i nadále,“ říká místostarostka 
Lenka Kočová.

Úřad zaregistroval stovku seniorů

Antigenní testování je už druhou službou, 
kterou lidé na Doubravce v souvislosti s ko-

ronavirem mohou využít. V Doubraveckém 
klubu zaměstnanci úřadu čtvrtého obvodu 
pomáhají s registrací na očkování seniorům. 
Celkem jich bylo zaregistrováno 98.

„V souvislosti s uvolňováním opatření a ote-
vřením registrací pro mladší věkové skupiny 
jsme činnost registračního centra utlumili. 
Případným zájemcům ale i nadále rádi po-
můžeme,“ uvádí místostarosta Václav Beran.

Plzeň uspěla se žádostí o dotaci na 
tři své projekty v oblasti prevence 
kriminality. Jedním z nich je dlou-
hodobý projekt Asistent prevence 
kriminality.

Projekt, který v Plzni úspěšně funguje 
již od roku 2014, byl v letošním roce 
na základě vyhodnocení dosavadního 
průběhu a požadavku jednotlivých 
městských obvodů rozšířen.

K původní dvojici asistentů, kterou místní 
komunita velice dobře přijímá, a díky 
pozitivním zkušenostem obvodů, kde 
doposud působili (MO Plzeň 3 a MO 
Plzeň 2), přibyla další dvojice.

Činnost asistentů se tak rozšířila do další 
lokality MO Plzeň 4. Asistenti budou 
konkrétně působit ve vytipovaných 
lokalitách, jako je OD Centrum a jeho 
okolí, Habrmannův park, Špitálský les, 
park Potoční, konečná trolejbusové linky 
č. 16, ubytovna na Jateční a Vyhlídce.

A s i s t e n t i 
prevence 

krimina-
lity byli 
zaměst-

náni v rámci 
Městské policie 

Plzeň, pracují v součinnosti se strážníky 
a zejména s mentorem z řad zaměstnanců 
městské policie, který je po celou dobu 
trvání projektu asistentům k dispozici.

V rámci městské policie vykonávají asis-
tenti především dohled nad dodržováním 
veřejného pořádku a monitorování pro-
stor zejména v problémových lokalitách 
a jejich okolí ve spolupráci se strážníky. 
Tímto se podílejí na zvyšování bezpečí 

v těchto lokalitách, ale počítáno je s nimi 
také při různých preventivních opatřeních 
realizovaných Odborem bezpečnosti, 
prevence kriminality a krizového řízení 
MMP, MP Plzeň, PČR nebo neziskovými 
organizacemi.

Další rovinou, kde je jejich působnost 
vítaná, je také pomoc školám při řešení 
záškoláctví.

Asistenti, kteří doposud na území města 
Plzně působili, si vybudovali u občanů 
respekt a svým působením významně 
přispívají ke zvýšení bezpečnosti ve městě.
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Od popravy Vodičky 
uplynulo 103 let

Obvod testuje 
pytlomaty

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

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

Pietní akt na počest Stanka Vodičky.

Pytlomat u železničního tunelu.

Zd
ro

j: 
Ja

n 
Šv

áb
ek

Zd
ro

j: 
Ja

n 
Šv

áb
ek

Vedení městského obvodu Plzeň 4 v pá-
tek 28. května uctilo památku jednoho 
z vůdců Rumburské vzpoury a rodáka 
z plzeňských Lobez Stanka Vodičky. 
Známý voják, básník a telegrafista byl 
popraven před 103 lety.

Rumburská vzpoura byla protiválečným 
vystoupením českých vojáků náhradního 
praporu 7. střeleckého pluku armády 
Rakouska-Uherska. Povstání vypuklo 
21. května 1918 v Rumburku. Stalo se tak 
v reakci na nedostatečné zásoby jídla, 
posléze také na nevyplacený žold a šikanu 
od důstojníků. Rakousko-uherské armádě 
se ale povstání podařilo potlačit.

„Stanko Vodička byl jedním ze tří hlavních 
vůdců povstání. Bohužel za to nakonec za-
platil životem, když byl 29. května odsouzen 
vojenským soudem a s dalšími účastníky 
vzpoury popraven za rumburským hřbi-
tovem,“ uvádí místostarosta Václav Beran.

Vodička se narodil 4. května 1895. Později 
se stal básníkem a telegrafistou. V Plzni 
na Slovanech a v Rumburku po něm byly 

pojmenovány ulice, 
vzpouru připo-

mínala také 
divadelní hra 
Stanko Vodička, 

vůdce rumburských 
rebelů od herečky Boži 

Vodičkové-Olšovské nebo kniha Rumburské 
povídky od Václava Kaplického.

V roce 1964 byl na motivy povstání nato-
čen film Hvězda zvaná Pelyněk od režiséra 
Martina Friče, ve které Vodičku ztvárnil 
herec Radoslav Brzobohatý. Dnes Stanko 
Vodička odpočívá v rodinném hrobu na 
hřbitově u sv. Jiří na Doubravce.

„Stanko Vodička s dalšími vůdci povstání 
v těžkých chvílích prokázal nesmírnou od-
vahu. Bojoval za lepší postavení českých 
vojáků v rakousko-uherské armádě a za 
to, aby se jim dostalo patřičného uznání,“ 
říká místostarosta Zdeněk Mádr.

Památník z roku 1919, jehož autorem 
je plzeňský sochař Vojtěch Šíp, stojí ne-
daleko lobezské školy, kterou Vodička 
navštěvoval. V čele pomníku je zasazena 
kovová deska se jmény deseti občanů, kteří 
byli umučeni během nacistické okupace 
v letech 1939–45.

První dvojici pytlomatů uvedl do zku-
šebního provozu městský obvod Plzeň 
4. Vyslyšel tak přání občanů, kteří 
o pytlomaty projevili značný zájem. 
Pytlomaty jsou k dispozici všem, kteří 
chtějí dobrovolně pomoci s úklidem 
nepořádku.

První dva pytlomaty byly umístěny do 
lokality pod Chlumem, konkrétně ke 
kapličce u Zábělské ulice a k informační 
tabuli věnované Bukovci u Ejpovického 
železničního tunelu.

„Letošní zájem občanů o čisté životní pro-
středí je rekordní. Dosud jsme zájemcům 

vydávali pytle a ochranné rukavice 
na vyžádání a po domluvě s nimi 

pak nasbíraný odpad odváželi. 
Na jaře jsme ale zaznamenávali 
stále více dotazů na to, zda 

plánujeme zavedení pytlomatů. 
Takového zájmu si velmi vážíme, 

proto jsme občanům rádi vyšli vstříc,“ říká 
starosta Tomáš Soukup.

Lidé si v pytlomatech mohou zdarma odebrat 
pytle a rukavice. Pytle naplněné odpadem 
pak vrátí zpět k pytlomatu, odkud je odveze 
úklidová četa úřadu městského obvodu.

„V době karantény výrazně vzrostlo množství 
odpadu. I přesto, že jsme hned z jara spustili 
rozsáhlé úklidové akce a úklid na frekvento-
vaných místech obvodu probíhá prakticky 
denně, není v našich silách ani v silách města 
uklidit vše. Vítáme proto jakoukoliv pomoc, 
ať už od jednotlivců nebo organizací,“ říká 
místostarostka Lenka Kočová.

Čtvrtý obvod má již nyní vytipováno několik 
dalších lokalit, mezi kterými by pytlomaty 
mohly rotovat. O případných změnách 
nebo úpravách provozu budou občani 
informováni.
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Ve školkách proběhl další 
ročník Sportovních her

TOTEMová zahrada 
láká na letní akce

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Totem Doubravka, Redakce MO Plzeň 4

Děti s maskotem žabákem v 64. mateřské škole navštívili 
i starosta Tomáš Soukup a místostarosta Zdeněk Mádr.

Totemová zahrada dělá radost všem generacím. Zd
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Pořádně živo bylo v mateřských školách 
čtvrtého městského obvodu. Všech šest 
mateřinek se totiž v květnu a červnu za-
pojilo do Sportovních her, které s cílem 
rozvoje pohybových dovednostní dětí 
pořádá město Plzeň, Pohyb a zdraví o.p.s. 
a Nadace sportující mládeže.

Sportovní hry letos kvůli pandemii probíhaly 
odlišně oproti předchozím ročníkům. Děti 
se nekvalifikovaly v jednotlivých obvodech, 
ani se nesešly v rámci velkého finále na 
Atletickém stadionu města Plzně. Místo 
toho organizátoři vyrazili přímo za dětmi 
do školek.

Ve čtvrtém obvodu se do sportovních 
her zapojily všechny školky včetně 
64. mateřské školy Pod Chlumem, kde hry 
proběhly už ve čtvrtek 3. června. Právě 
64. mateřská škola s více než 180 dětmi 
patřila mezi nejpočetnější školky, které 
se do soutěže zapojily.

„Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách. 
Jednalo se o přeskakování a podlézání 
překážky, skok do dálky, hod do dálky 
a běh kolem met,“ uvedla Kateřina Špír-
ková, která hry dozorovala.

„Hodně děti bavila i doprovodná disciplína, 
kdy si házely míči a skákaly přes švihadla. 
Na každé z dětí pak čekala odměna. Starší 
dostávaly frisbee a mladší menší dárek, 
všem pak rozdával pitíčko maskot žabák, 
kterého si děti zamilovaly,“ dodává Kate-
řina Špírková.

Sportovní hry nepřímo navazují na zjišťo-
vání pohybových dovedností předškolních 
dětí (Pohyb 1P). Cílem her je formou hravé 
soutěže motivovat děti před vstupem do 
základní školy k pravidelnému pohybu, 
sportu a zároveň s tím také podchycení 
potenciálních sportovních talentů.

Totem Doubravka zve širokou veřejnost 
do prostor své mezigenerační zahrady 
v Těšínské ulici, která letos slaví prv-
ní narozeniny, a láká na nabitý letní 
program.

„Přijměte naše pozvání na mezigenerační 
zahradu doubraveckého TOTEMového 
domečku a přijďte si odpočinout, popo-
vídat si nebo se jen podívat na to, jak se 
zahrada mění, kvete a plodí,“ říká Martina 
Šatrová z TOTEMu Doubravka.

TOTEM si na léto připravil pestrý program. 
„Jedná se o zahradnické workshopy, sní-
daně na terase či vaření z vypěstovaných 
plodin. Program najdete na našem webu 
totemplzen.cz či na vývěsce u domečku 
TOTEM Doubravka v Těšínké 26,“ dodává 
Martina Šatrová.

Mezi prvními akcemi 
byla například burza 

zahradních rost-
lin. V sobotu 

12. června se pro 
změnu zahrada ote-

vřela veřejnosti v rámci 
Víkendu otevřených zahrad.

„Také hledáme zahradníka, který by měl 
čas se naší mezigenerační zahradě věnovat 
zhruba osm hodin v týdnu. Jsme moc rádi, 
že naše zahradničení podporují Nadační 
fond Zelený poklad a Nadace Partnerství 
spolu s MOL Česká republika,“ uvádí 
Martina Šatrová.
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Autor: Bc. Lenka Kočová,
místostarostka MO Plzeň 4 za ODS

Okénko 
zastupitelů

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

Galerie THAMBOS 
znovu žije uměním

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

Jedna z fotografií Oldřicha Fencla. Zd
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Vážení,

dnes se nebudu věnovat zástavbě „U Hřbi-
tova“, kde není momentálně nic nového. 
Budu se věnovat jinému tématu. Určitě jste 
někdy zaznamenali nějaký ten nepořádek, 
následky vandalismu nebo autovrak. Jako 
dnes „typický opoziční politik“ bych zce-
la populisticky měl okamžitě „hodit“ vinu 
na „neschopný úřad“ a tvrdit, „že být za 
to zodpovědný já, tak se to nestane“. No, 
když tohle na Vás nějaký politik „zkusí“, má 
Vás pravděpodobně za hlupáky. On totiž 
samozřejmě ví (měl by vědět), že se celá 
věc má jinak. Je třeba si říct, že takovou 

věc nezpůsobila obec, ale konkrétní oso-
ba. Slyším Váš argument, „na to si přece 
ten obecní úřad platíme, aby uklízel“ - to 
máte samozřejmě pravdu. ALE - nikdo ne-
ní schopen okamžitě uklidit nebo opravit 
v rámci obvodu všechny závady. Navíc 
takový úklid stojí ročně závratné finanční 
částky. Z Vašich daní. Ty peníze buď budou 
znamenat například nový chodník, nebo 
skončí jako poplatek za to, že se někdo ve 
Vašem okolí chová jako „hovádko“. Jak tedy 
postupovat? Někdy stačí být sám ohledu-
plný, někdy je třeba upozornit na takové 
„prasátko“ třeba městskou policii. A když 
už takový nepořádek najdete, dejte jeden, 

dva dny úklidové služ-
bě úřadu. Když se do té 
doby neodstraní, upo-
zorněte odbor životního 
prostředí. A když se nic 
nestane ani poté, klid-
ně se obraťte na mě. 
Zjistím, v čem je problém a určitě věc vy-
řešíme. A nakonec. Nevěřte politikům, co 
mají na vše jednoduchá řešení a říkají jen 
to, co si myslí, že chcete slyšet.

Všem přeji krásné léto.

Milí spoluobčané,

moc mě těší, že vás tentokráte mohu po-
zdravit za daleko příznivějších podmínek – 
konečně se otevřely školy, děti i dospělí 
mohou opět sportovat, věnovat se svým 
koníčkům a volnočasovým aktivitám, které 
velmi pravděpodobně chyběly většině z nás.

Činnost našeho úřadu se rovněž vrací do 
normálu. Více než rok jsme se nemohli vě-

novat našim standardním občanským 
záležitostem, jako jsou blahopřání 

jubilantům či dlouho odkládané 
vítání občánků. Po rozvolnění opat-
ření navštívilo vedení obvodu část 

jubilantů osobně, aby alespoň touto 
cestou pogratulovalo těm, kteří měli o tu-
to formu setkání zájem. Další jubilanti se již 
mohli zúčastnit slavnostního setkání v pro-
storách našeho úřadu. Během měsíce červ-
na jsme rovněž stihli přivítat nové občánky 
našeho obvodu, byť některé již se značným 
zpožděním. Přesto věřím, že jsme většině 
rodičů udělali radost.

Jsem moc ráda, že jsme se mohli vrátit i k na-
šim kulturním akcím. Sezónu jsme zahájili 
představeními v Habrmannově parku. Na 

konci prázdnin se mů-
žete těšit na naše tra-
diční letní kino v Lobez-
ském parku, v září by se 
mohly konat slavnosti 
vína a burčáku. Věřím, 
že žádnou z těchto akcí 
již nebudeme muset rušit a budeme moci 
znovu kulturně a společensky žít.

Mně osobně dělá radost i „obyčejné“ po-
sezení s rodinou či přáteli v restauraci nebo 
možnost znovu si nakoupit v kamenném ob-
chodě. Před námi je čas dovolených, proto 
mi dovolte popřát vám krásné léto, mnoho 
hezkých zážitků a především pak pevné zdraví.

Galerie THAMBOS opět ožila uměním. 
První z výstav nazvaná „Uvnitř a vně“ 
patří obrazům Hany Süssové, kdy au-
torka do obrazů promítá svůj vnitřní 
a vnější život.

Vernisáž první z výstav proběhla v první 
červnový den. Zúčastnilo se jí úctyhodných 
šest desítek hostů. Zájemci mohou obra-
zy vidět až do 28. června. Galerie je ote-
vřená v úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin 
a ve středu a v pátek od 10 do 14 hodin.

„Další výstava bude patřit Oldřichu Fenclovi 
a jeho fotografiím z jeho cest po Austrálii. 

V galerii bude k vidě-
ní od 29. června do 

24. července. Od 
26. července do 
27. srpna pak bu-

deme vystavovat 
umělecké fotogra-

fie Pavla Přibyla,“ říká majitelka galerie 
Marie Vechová.

Už nyní se navíc chystají výstavy, každý 
měsíc bude vyhrazen pro konkrétního 
umělce.

„Plánujeme výstavu kovových plastik umě-
leckého kováře Josefa Nového, olejo-
malby kytic akademické malířky Heleny 
Hruškové Štefkové nebo obrazů inžený-
ra architekta Vladimíra Hrubce na moti-
vy architektury,“ dodává Marie Vechová.
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Vraky a problémová vozidla 
na pozemních komunikacích

Autor: Ing. Romana Drábová
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Již odstraněný vrak na poli v Bukovci. Zd
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Vrak z ulice V Malé Doubravce odstranil samotný vlastník 
vozidla po výzvě a dohodě s městským obvodem Plzeň 4.

Dlouhodobě odstavená vozidla na ko-
munikacích trápí nejednoho občana 
i úředníka. Auta s vypuštěnými koly, 
rozbitými okny, bez registračních zna-
ček a zarůstající vegetací zabírají cenná 
parkovací místa. Na rozdíl od minulých 
let, kdy zákony příliš neumožňovaly ta-
to vozidla z ulic odstraňovat, je nyní si-
tuace o mnoho lepší.

Z hlediska legislativy oblast řeší zákon č. 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Jeho novela účinná od 30. 4. 2020 po-
mohla v případech, kdy se vozidlo nedalo 
označit za vrak, ačkoliv bylo nezpůsobilé 
k provozu na pozemní komunikaci či bylo 
na komunikaci dlouhodobě odstaveno.

První změnou je rozšíření definice pojmu 
vrak i na vozidla, která není možné identi-
fikovat pomocí registrační značky ani tzv. 
VIN kódu. V případě, že je provozovatel 
vozidla identifikován, je mu uložena po-
vinnost odstranit vrak z komunikace ve 
lhůtě dvou měsíců. Pokud tak neučiní, je 
vůz zlikvidován.

Druhou změnou je zákaz odstavování sil-
ničního vozidla, které po dobu více než 
6 měsíců nemá platnou pravidelnou tech-

nickou prohlídku. Zde nejprve vyzývá Sprá-
va veřejného statku města Plzně (SVSMP) 
provozovatele vozidla s lhůtou dva měsí-
ce k nápravě stavu, tedy k zajištění plat-
né technické prohlídky či jeho odstranění 
z komunikace. Pokud na výzvu nereaguje, 
je vůz na náklady města převezen na od-
stavné parkoviště, kde si jej může vyzved-
nout do doby tří měsíců. Když provozovatel 
o vozidlo neprojeví zájem, lze jej vydražit.

Situaci zkomplikovala pandemie, respek-
tive vyhláška EU, která v členských zemích 
prodloužila platnost technických prohlídek 
o deset měsíců u vozidel, kterým propad-

la v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021. 
Loni byla platnost technických prohlídek 
prodloužena o sedm měsíců pro ty, které 
propadly v období od 1. 2. do 31. 8. 2020. 
U některých vozidel tak dochází k posunu 
zahájení procesu odstranění vozidla.

Podněty k vrakům a dlouhodobě odstave-
ným vozidlům dostává město od občanů, 
městské policie i skrze aplikaci PlzniTo. 
Některým žádostem však při dodržová-
ní právních předpisů nelze vyhovět, ob-
čané je podávají pouze proto, že nemají 
kde parkovat.

Komplikace přináší i administrativní a pro-
cesní úkony, konkrétně doručování výzev 
provozovatelům vozidel a nejednotná 
metodika ke způsobu provádění veřejné 
dražby. Tím se prodlužuje doba likvidace 
vozidel, a roste tak počet vozů na odstav-
ných parkovištích města.

I tak problémová vozidla z ulic mizí. Na 
území našeho obvodu bylo v období od 
30. 4. 2020 zlikvidováno 11 vraků. SVSMP 
evidovala v tomto období 75 oznámení vo-
zidel s propadlou technickou prohlídkou, 
ve 23 případech se oznámení potvrdilo 
a 15 vozidel bylo již odstraněno. U jed-
noho vozu došlo k nápravě stavu, ostatní 
jsou v řešení. Současně je třeba zdůraznit, 
že majitelé vozidel odstavených na komu-
nikacích v rozporu se zákonem mohou do-
stat pokutu až 300 tisíc korun.
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Město opraví další 
chodníky a vozovky

Doubravecký Sokol 
opět na nohou

Autor: T.J. Sokol Plzeň – Doubravka, Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Jednou z akcí na dálku byl i karneval. Zd
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Nové zábradlí u podchodu v Potoční ulici.

Mezi již zahájené akce patří stavba chodníku mezi Bukovcem a Chlumkem. Zd
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na území čtvrtého městského ob-
vodu oznámila Správa veřejného 
statku města Plzně.

Mezi větší akce patří celoplošná oprava 
vozovky v ulici Na Dlouhých, a to v úseku 
Masarykova – Družby, která by měla být 
zahájena v červenci. Ještě o měsíc dříve 
odstartuje rekonstrukce silnice p.č. 1215/1 
v Zábělé. Opraven bude rovněž dělicí os-
trůvek na konečné trolejbusů v Zábělské 
ulici a v plánu je i dělicí ostrůvek u kruho-
vého objezdu v Mohylové ulici.

V letošním plánu oprav je i celá řada men-
ších stavebních prací. Již hotova je rekon-
strukce přístupových chodníků k bytovým 
domům Na Dlouhých 80 a Pod Švabinami 
54 a dokončena je rovněž oprava vozovky 
na Rolnickém náměstí, konkrétně podél 
garáží od cesty ke střelnici. Obnovy se do-

čkala také vozovka 
v Rolích v úseku 

V Rolích 18A – 
V Rolích 30.

Do konce letních 
prázdnin má být rovněž 

dokončena oprava vozovky Staroveská, 
oprava živičné vozovky v úseku Hřbitov-
ní – Školní a stezky pro pěší nad fotbalo-
vým hřištěm v Bukovci.

Doubravecký Sokol je opět na no-
hou a po pauze způsobené koro-
navirovými opatřeními se do tělo-
cvičny znovu vrátil život.

„Naštěstí v průběhu 
května se situace 

zlepšila natolik, 
že jsme mohli za 
dodržení hygie-

nických podmínek 
zahájit činnost většiny 

oddílů, hlavně těch, jejichž zaměření umož-
ňuje sportování ve venkovním areálu,“ říká 
Miroslava Štichová ze Sokola.

Vrátili se ti nejmenší do cvičení s rodiči, 
v plné síle naběhli předškoláci i starší děti. 
Svoji činnost nastartovaly oddíly míčových 
her, florbalu, badmintonu, stolního tenisu 
a sportovní gymnastiky. Areál už se plní 
i dospělými sportovci z řad volejbalistů, 
nohejbalistů a dalších sportovců.

„Ráda bych poděkovala všem cvičitelům 
a trenérům, ale i těm, kdo se celou dobu 
starají o provoz a údržbu našeho krásné-
ho areálu, že pomohli nastartovat tento 
podivný sportovní rok. Velké poděkování 
patří hlavně našim členům, kteří nám i po 
dobu uzavření sportovišť zachovali věrnost 
a vyjadřovali nám svoji podporu,“ dodává 
Miroslava Štichová.

Sokol navíc zůstal se svými členy v kon-
taktu i na dálku. „Řada cvičitelů a trenérů, 
převážně dětských oddílů, připravovala 
vlastní sokolské výzvy. Někdy se jednalo 
o domácí cvičení, úkoly spojené s poby-
tem v přírodě nebo hry určené celé rodi-
ně. Potěšilo nás, že se do „cvičení na dál-
ku“ zapojilo několik desítek dětí i celých 
rodin,“ uzavírá Miroslava Štichová.
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