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Aktuality 
z obvodu

Pytlomaty mají nová stanoviště

Pytlomaty na Doubravce mají nová stano-
viště. Nově je lidé najdou na Lobezských 
loukách a pod mostem v Těšínské ulici. 
V pytlomatech si lidé mohou vyzvednout 
ochranné pomůcky a pytle na sběr odpadu. 
Pytel s nasbíranými odpadky poté nechají 
u jednoho z pytlomatů, odkud odpad od-
veze úklidová četa čtvrtého obvodu. Více 
informací včetně mapy lidé naleznou na 
webu umo4.plzen.eu/pytlomat.

57. mateřinka oslavila 50 let

Ve velkém stylu oslavila 23. června 
57. mateřská škola jubilejních padesát let 
od založení. Kromě dobré nálady a her 
na programu nechyběly zahradní slav-
nost, rozloučení se školním rokem nebo 
hudební divadlo. K významnému jubileu 
gratulujeme!

Chystá se Pilsenman 
i cyklomaraton

V sobotu 14. srpna se za podpory měst-
ského obvodu Plzeň 4 uskuteční tradiční 
sportovní akce PILSENMAN 2021 - terénní 
kvadriatlon a triatlon. Zájemci se mohou 
do závodu zaregistrovat na webu www.
pilsenman.cz. Sobota 4. září zase bude 
patřit cyklomaratonu Aimtec Open Race, 
pojede se na trasách dlouhých 37 a 65 
kilometrů. Oba závody mají start a cíl na 
louce u sv. Jiří.

Sportmanii zpestří 
Den se Čtyřkou

Již tradiční plzeňská sportovní akce Sport-
manie se ani letos neobejde bez Dne se 

Čtyřkou. Ten proběhne 23. srpna a vyvr-
cholí autogramiádou se slavnými sportovci 
a předáním cen sportovcům a osobnostem 
ze čtvrtého obvodu v 16 hodin. Sportma-
nie se koná od 21. do 29. srpna.

Ouška mají novou jurtu

Lesní klub pro předškolní děti Ouška na 
Doubravce má novou osmimetrovou jurtu, 
na kterou přispěly Národní fond životního 
prostředí, Nadační fond Zelený poklad a na 
hygienické zázemí městský obvod Plzeň 4. 
Lesní klub, který je alternativou pro před-
školní vzdělávání dětí od tří do sedmi let, 
organizuje skautské středisko Stopa. Více 
informací je k dispozici na webu skolka.
skauting.cz.

Milí sousedé,

vítám vás u letního dvojčísla 
Doubraveckých listů, ve kterých 
se dočtete o nových investicích 
v našem obvodu i o již proběhlých 
nebo chystaných kulturních ak-
cích. Jsem moc rád, že kultura 
znovu žije a my se opět můžeme 
setkávat a společně probírat, co 
nás těší či trápí.

Bohužel na jižní Moravě, kterou se koncem 
června prohnalo ničivé tornádo, mají jiné 
starosti. Mnoho lidí přišlo o střechu nad hla-
vou, a řada občanů se již do svých domovů 
vůbec nevrátí – jejich domy čeká demolice. 
Obce přišly o občanskou vybavenost, poni-
čené jsou školy nebo školky. Zkrátka, škody 
jsou obrovské a pomoc od ostatních je více 
než žádaná.

Proto jsme už na začátku července navrhli 
zastupitelstvu, abychom věnovali 250 tisíc 

korun na obnovu školy a školky Morav-
ské Nové Vsi, která patří mezi nejzasa-
ženější obce. Zastupitelstvo tuto pomoc 

rychle schválilo, a já tak mohu touto cestou 
tlumočit poděkování starosty 
Moravské Nové Vsi celému na-
šemu obvodu.

Velký dík a uznání patří našim dob-
rovolným hasičům z Doubravky, 
kteří vyrazili na místo katastrofy, 
aby pomohli s likvidací škod. 
Bohužel uzávěrka pro články 
do Doubraveckých listů byla 
před všemi těmito událostmi, 
podrobnosti se proto dočtete 

v zářijovém čísle zpravodaje.

Obsahem tohoto čísla je zpráva mno-
hem veselejší. Poklepáním na základní 
kámen byla zahájena stavba nového vý-
jezdového stanoviště krajské záchranné 
služby na Doubravce. Provizorní základna 
v objektu, kde jsou záchranáři v nájmu, 
nevyhovuje svým prostorem ani lokalitou. 
Záchranáři v nové budově navíc získají 

moderní vzdělávací a výcvikové středisko.

V létě se také naplno rozběhly práce na pro-
jektové dokumentaci ke změně Terminálu 
Zábělská. „Konečná šestnáctky“ by se v ná-
sledujících letech měla proměnit v moderní 
přestupní uzel, který bude technicky vyhovo-
vat požadavkům hromadné dopravy a este-
ticky a funkčně odpovídat své důležitosti coby 
frekventovaného veřejného prostoru. Projekt 
je připravován tak, aby na jeho realizaci bylo 
možné čerpat evropské dotace.

O dalších investicích na území obvodu včetně 
získaného stavebního povolení na Červeno-
hrádeckou ulici a termínu její realizace se do-
čtete na dalších stránkách Doubraveckých listů.

Na závěr vám chci popřát krásné a pohodové 
léto. I když jsou prázdniny po koronaviru více 
pracovní než obvykle, neměli bychom zapo-
mínat na odpočinek. Mějte se krásně a já vě-
řím, že se všichni v dobré náladě a ve zdraví 
potkáme na tradičních zářijových slavnostech 
vína a burčáku, na které jste srdečně zváni.

Váš starosta, 
Tomáš Soukup

Úvodník 
starosty
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Výjezdové místo záchranky 
vybuduje kraj na Doubravce

Nové výjezdové místo Zdravotnické zá
chranné služby Plzeňského kraje vyroste 
v areálu sboru dobrovolných hasičů ve 
Hřbitovní ulici na Doubravce. Výstavba 
byla slavnostně zahájena 1. července 
poklepem na základní kámen.

V budově budou sloužit dvě výjezdové 
skupiny, jedna s lékařem, druhá bez něj. 
V objektu se budou nacházet garáže pro 
záložní sanitky, vozidla pro hromadné po-
stižení osob, myčka, místnost pro stážisty 
a moderní vzdělávací a výcvikové středisko.

Záměr zřídit výjezdovou základnu na 
Doubravce vznikl už před několika lety 
z důvodu rychlejší dostupnosti výjezdových 
skupin v různých částech Plzně a v části 
úseku dálnice D5. Od roku 2017 funguje 
v ulici Ke Sv. Jiří provizorní základna v ob-
jektu, kde je Zdravotnická záchranná služba 
Plzeňského kraje pouze v nájmu.

Ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 
4 vytipovalo vedení krajské záchranné 
služby vhodné lokality, z nichž byl vybrán 
areál SDH Doubravka ve Hřbitovní ulici. 
„Hledali jsme řešení, aby základna nena-
rušovala život občanů, kteří žijí v blízkém 
okolí. Nejdříve jsme mluvili o rekonstrukci 
některého z objektů, nakonec vyhrála varianta 

výstavby v areálu dobrovolných hasičů. Je 
to dostatečný a vhodně umístěný prostor,“ 
vysvětlil ředitel Zdravotnické záchranné 
služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička.

Po zpracování studie, převodu pozemků 
a vysoutěžení projektanta novostavby bylo 
vydáno 8. ledna 2021 stavební povolení. Nová 
třípodlažní budova za 47,5 milionu korun 
by měla být dokončena v září roku 2022.

„Jsem moc rád, že se podařilo celý projekt 
dotáhnout až k samotné realizaci. Chtěl 
bych poděkovat Plzeňskému kraji za to, že 
na našem obvodě vznikne nové výjezdové 
místo záchranné služby, které pomůže za-
jistit bezpečí nejen občanům Doubravky, 
Lobez a blízkého okolí,“ doplnil starosta 
městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup.

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

Zleva: Jednatel zhotovitelské firmy Zdeněk Horejš, ředitel Zdravotnické záchranné služby Pavel Hrdlička, hejtmanka Plzeňského 
kraje Ilona Mauritzová, starosta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup a jednatel projektantské firmy Martin Polák. Zd
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Současné výjezdové stanoviště záchranářů na Doubravce.
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Zastupitelé rozhodli o názvech 
ulic i investičních prioritách

Hned několik důležitých bodů měli na 
stole zastupitelé městského obvodu 
Plzeň 4 na letošním, již třetím zasedání, 
které proběhlo v odpoledních hodinách 
17. června.

Jedním z očekávaných témat bylo po-
jmenování čtyř nových ulic ve vznikající 
zástavbě v Plzni-Újezdě. Zastupitelé nako-
nec schválili drahokamovou variantu, pro 
kterou hlasovalo i nejvíce občanů. Ulice 
tak dostanou názvy Diamantová, Safírová, 
Smaragdová a Rubínová.

Zastupitelé rovněž stanovili priority u in-
vestičních akcí pro druhou polovinu le-
tošního roku a roku 2022. Rozhodující při 
předkládání návrhů k jejich realizaci bude 
jejich naléhavost a také finanční náročnost.

Prioritu mají cyklostezka 
i nové sběrné místo

„Prioritu mají cyklostezka Na Drážkách 
mezi Újezdem a Červeným Hrádkem, 
nové sběrné místo v Červeném Hrádku, 

vybudování parkovacích stání U Pražské 
dráhy a v ulici Ke sv. Jiří nebo další stupeň 
projektové dokumentace pro úpravu 
pěší zóny nad OC Centrum. U těchto akcí 
počítáme se zařazením do plánu investic 
k realizaci v druhé polovině letošního roku,“ 
říká místostarosta Zdeněk Mádr.

Do rozpočtu na rok 2022 by pak měl 
být zahrnut příspěvek městu ve výši 10 
milionů korun na stavbu školky v Újezdě 
nebo oprava krčku v 57. mateřské škole 
Nad Dalmatinkou. Prioritou bude také 
spoření na rekonstrukci budovy nového 
úřadu, který má vzniknout v objektu bývalé 
konzervatoře ve Školní ulici.

K realizaci jsou již nyní připraveny investiční 
akce v podobě hospodářského dvoru ve 
Hřbitovní ulici, revitalizace předprostoru 
před 22. základní školou a obslužná plocha 
u ČOV.

Zelenou od zastupitelů dostalo také vy-
hlášení mikrograntů II pro letošní rok, a to 
s celkovou alokací 250 tisíc korun. Cílem 

dotačního programu je zmírnit negativní 
dopady krizové situace způsobené koro-

navirovou pandemií na děti a mládež. 
Mikrogranty jsou určeny pro žadatele 
provozující kulturní, sportovní a volno-

časové aktivity pro děti a mládež. Žádosti je 
možné podávat od 21. července do 6. srpna 
do 14 hodin.

Červenohrádecká má 
stavební povolení

Na zastupitelstvu ze strany vedení čtvrtého 
obvodu zazněla důležitá informace týkající se 
kýžené rekonstrukce Červenohrádecké ulice.

„Máme dobrou zprávu pro všechny místní 
občany. Na jaře bylo vydáno stavební 
povolení na druhou část investiční akce. 
Vzhledem k tomu, že stavební povolení na 
první část bylo vydáno již v minulosti, tak 
byly zahájeny práce na přípravě projektové 
dokumentace pro provedení stavby,“ uvedla 
místostarostka Lenka Kočová.

Podle starosty Tomáše Soukupa stavební 
povolení nabylo právní moci a investoři 
v podobě Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje a Odboru investic města Plzně již po-
depsali smlouvu o realizaci akce. „Stavba by 
měla být zahájena letos na podzim,“ dodal 
Tomáš Soukup.

Autor:Redakce MO Plzeň 4
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Vznikající zástavba v Plzni-Újezdě.
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Umělci v rámci festivalu 
WALLZ zkrášlili Doubravku

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

Velký ohlas v červnu vzbudila dvě street
artová díla, která vyrostla v rámci festi
valu WALLZ v Plzni na Doubravce. Na 
svědomí je mají přední čeští pouliční 
umělci Ondřej „Domino“ Klíma a Ni
kola „KHOMA“ Vavrous.

Festival WALLZ se v Plzni konal již podru-
hé. Za akcí stojí plzeňská kulturní zóna 
DEPO2015, díky které do západočeské 
metropole přijely tvořit přední české i za-
hraniční tváře street artu. Mezi plochami, 
kterých se s barvami ujaly, letos patřily 
i dvě plochy na území čtvrtého obvodu.

První z nich je protihluková zeď na Rokycan-
ské třídě, kterou motivy zeleně a stromů 
zbarvil Ondřej Klíma známý také pod pře-
zdívkou Domino. Na zeď o rozloze tisíc me-
trů čtverečních spotřeboval 90 kilogramů 
fasádních barev a 250 plechovek sprejů.

„Jedná se o horizont krajiny, který plynule 
sbíhá z kopce. Snažil jsem se do prosto-
ru zakomponovat okolní zeleň se stromy 
v pozadí. Vypadá to trochu jako linoryt, 
ale vychází to z písma, které jsem vymys-
lel. Nejsložitější na tom bylo horko a také 
to, že jsme na to měli šest dnů, takže jsme 
pracovali od rána do večera,“ prozrazuje 
Ondřej Klíma.

Dalším místem, které dostalo novou street-
artovou fasádu, je výměník ve vnitrobloku 
mezi Staniční a Železničářskou ulicí. Ten 
si pro svou tvorbu vybral Nikola Vavrous 
zvaný Khoma. Své dílo popsal jako ab-
straktní panoptikum, ve kterém se toho 
děje mnoho.

„Odráží se v něm můj vnitřní svět, proto-
že vznikalo z části improvizovaně přímo 
na stěně. Nosným tématem malby je hle-
dání komunikace – autora se stěnou a pří-
tomností, diváka s malbou, vyobrazenými 

bytostmi se svou zvířecí podstatou a svými 
pudy,“ líčí Nikola Vavrous.

Oba umělci ocenili akci, která v Česku ne-
má obdoby. Do Plzně dorazili přední po-
uliční umělci z Německa nebo Portugalska 
i čeští umělci, kteří svá díla prodávají v ga-
leriích moderního umění za desetitisíce až 
statisíce korun. Součástí akce byl i bohatý 
doprovodný program.

„Byl to úžasný týden, kdy jsem se mohl po-
znat s dalšími umělci a inspirovat se jimi. 
Organizačně bylo vše skvělé a DEPO2015 
je za mě jedna z nejlepších organizací své-
ho druhu, kterou znám. Jsem rád, že jsem 
měl možnost tvořit a poznat za těch pár 
dní Plzeň zevnitř,“ dodává Nikola Vavrous.

Ondřej Klíma kombinoval techniku fasádních barev a sprejů.

Nikola Vavrous dokončuje své dílo na výměníku ve Staniční ulici.
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Paměť města nám mizí 
před očima, říká Lukáš Houška

Stojíte za úspěšným dokumentárním 
cyklem „Plzeň známá neznámá“, ve 
kterém odhalujete historicky významná 
a věhlasná místa ve městě. Kde se zrodil 
nápad točit o historii Plzně?

Zrodil se loni v listopadu, když jsme mě-
li poruchu topení, a šli se schovat do do-
časného prostoru, kde sice bylo teplo, ale 
nebyl tam internet ani televize. Vzali jsme 
si papír a tužku a jen tak zkusmo sepsali 
asi sto lokalit, o kterých by si zasloužilo 
natočit krátké video. O natáčení samot-
ných videí jsme ale uvažovali už nějakou 
dobu a byl to vlastně nápad mé přítelkyně 
Máji. Navrhla to jako náhradu za vycházky 
a přednášky, které jsme v covidové době 
nemohli podnikat.

Kdo všechno se na natáčení podílí?

Natáčíme pouze ve dvou, tedy já a moje 
přítelkyně Magdaléna Vacurová. Oba se 
střídáme v rolích kameramana a průvod-
ce. Já navíc ještě stříhám a plánuji videa 
k vydání.

Několik dílů jste věnovali i historii čtvrté
ho obvodu, konkrétně Zábělé, Smaltov
ně v Újezdě nebo Chlumu. Podle čeho 
si místa pro natáčení vybíráte?

Rychlost mizení památek a zajímavých míst 
se v poslední době stupňuje a paměť města 
nám mizí doslova před očima. První videa 
jsme proto vybírali hlavně z důvodu jejich 
možného brzkého zániku. Na počátku to 
byl vlastně takový záchranný video výzkum, 
aby po těch místech zůstala alespoň pa-
mátka ve formě videa. Zároveň se snaží-
me ukázat jiné než klasické a profláknuté 
turistické cíle. Ve městě je kus pořádného 
příběhu na každém druhém kameni a by-
la by škoda, kdyby taková místa zmizela 
z paměti úplně. Občas ale zahlédneme 
něco zajímavého jen při cestě na nákup.

Co vás z historie těchto míst zaujalo 
nejvíce?

Hodně nás baví vytahovat něco, co v his-
torických knihách a průvodcích je odcito-
váno jako historický fakt s datem, jménem 
a nějakou kusou informací. Taková ale his-

torie není. Lidé v minulosti byli stejní 
jako my dnes. Měli problémy, občas 

špatný smysl pro humor nebo měli 
rádi ironii. Ukazujeme tedy, že his-
torie jsou příběhy lidí, kteří tu žili 

před námi a s mnohými z nich bychom 
si třeba i rozuměli.

Pokud se ale ptáte, co nás opravdu zau-
jalo, tak jsou to právě ty obyčejné lidské 
příběhy, které jsou někdy opravdu bohaté 
a mnohdy hodně nečekané. Příběhy z dva-
cátého století jsou pak i drastické, smutné 
a plné zloby. Je neuvěřitelné, jak to doká-
že člověka zasáhnout, jak živé to někdy je.

Chystáte i další díly ze čtvrtého obvodu?

Určitě. Doubravka je v Plzni specifická tím, 
že má stále aktivní jádro, jak fyzicky – jako 
prostor bývalé návsi, tak i společensky. 
Lidé jsou na své bydliště na Doubravce 
hrdí, a to paradoxně i přes fakt, že větši-
nu bývalé obce nahradilo sídliště, které 
mnohdy boří vazby a individualizuje. Tím 
se chceme dostat k tomu, že tato čtvrť je 
nepřebernou směsicí řady míst a příběhů, 
na které se určitě chystáme.

Prozradíte alespoň nějaké?

Namátkou například místní panský statek, 
flusárnu, pohodnici a mnohé další. Zbylá 
místa si necháme jako překvapení.

Vaše díly je možné zhlédnout na Face
booku a YouTube Plzeňského centra 
filosofie a umění, vidět je mohou také 
diváci TV ZAK. Dá se říct, že dnes už vaši 
tvorbu zná skoro každý Plzeňan. Čekali 
jste takový úspěch?

Když jsme plánovali první videa, záměr-
ně jsme vybrali Pecháčkův statek, který je 
takovým místem, o kterém skoro každý 
ví, ale zároveň o něm nikdo nic neví. By-
lo zajímavé se prohrabovat jeho historií, 
protože tam je vše. Příliš tradicionalistický 

Lukáš Houška

Základní kámen rozhledny Chlum byl položen v roce 1926. Slavnostní otevření 
chaty s rozhlednou proběhlo 1. srpna 1926 s účastí přes tři tisíce lidí.

Pod Chlumem se v minulosti 
nacházel i skokanský můstek.
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purkmistr, velký životní příběh, druhá svě-
tová válka i nespravedlnosti konané po ro-
ce 1948. To celé navíc v kulisách, za které 
by se nemusel stydět kdejaký hrad. Ov-
šem, že to bude mít takový zásah, to jsme 
opravdu nečekali. A nečekali jsme ani, že 
to bude mít ohlas i v dalších dílech. Moc 
nás to těší a máme z toho radost.

Nebojíte se, že za chvíli všechny nápa
dy vyčerpáte?

O to obavy nemáme. Spíše uvažujeme nad 
druhou sérií. Rovnou ji ale neslibujeme, 
protože pořad děláme ve svém volném 
čase a vše závisí na tom, kolik ho budeme 
i nadále mít. Nicméně Plzeň má poutavých 
příběhů na rozdávání a mohli bychom klid-
ně točit nekonečný seriál.

Co byste na závěr rozhovoru vzkázal 
obyvatelům Čtyřky?

Aby si vážili bohatosti historie a příběhů, 
které jejich obvod obsahuje. Zároveň bych 
jim přál, aby se nebáli objevovat i méně 
známá místa. Dobrodružství a nečekaná 
krása či příběh občas čeká ve vedlejší uli-
ci. V českých městech a vsích je tohle uni-
kátní, vážou obrovské množství navrstvené 
historie. Nicméně aby toto bohatství bylo 
zachováno, je třeba jej pořád objevovat, 
vyprávět a předávat dál. Kamarádům, zná-
mým, dětem.

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

Zábělá byla mezi turisty vyhlášenou destinací. Na místní 
železniční zastávce zastavil první vlak dne 2. června 1889.

Výletní restaurace na Zábělé z roku 1889, která byla zbourána 
v roce 1957. Zbytky stavby jsou v místě patrné dodnes. Zd
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Střelci lobezské Dukly 
míří na olympiádu

Trojice střelců lobezkého klubu Dukla 
Plzeň zamíří na olympijské hry do To
kia. Pod pěti kruhy se představí Petr 
Nymburský, David Hrčkulák a Nikola 
Šarounová.

Zatímco Hrčku-
lák a Šarou-

nová získali 
od svazu 
jistotu ještě 

před nedávným 
světovým pohárem 

ve slovinském Osijeku, až poslední možný 
závod před nominací rozhodl o účasti Nym-
burského. Naopak smůlu měl další zástupce 
Dukly Plzeň 
Filip Nepej-
chal, který 
doplatil na 
loňské zraně-
ní achilovky 
a na aktuálně 
slabší formu.

David Hrčku-
lák se před-

staví na tokijské střelnici ve vzduchové 
pušce a ve smíšených družstvech, Petr 
Nymburský v libovolné malorážce na 3x40 
ran a Nikola Šarounová bude bojovat 
o cenné kovy ve sportovní malorážce na 
3x40 ran, vzduchové pušce i coby členka 
smíšeného družstva. Olympijské hry začínají 
23. července, poslední medaile budou 
rozdány 8. srpna.

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Petr Nymburský

Nikola Šarounová
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Ing. Jiří Hanousek,
zastupitel MO Plzeň 4 za Českou pirátskou stranu

Autor:Redakce MO Plzeň 4

Autor: Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová
učitelka a zastupitelka MO Plzeň 4 za ANO

Tichá linka nově usnadní 
komunikaci s neslyšícími

Vážení spoluobčané,

věřím, že si užíváte zaslouženého prázdnino-
vého odpočinku, při kterém možná stejně 
jako já plánujete priority pro zbytek roku. 
Jako krajský zastupitel a předseda výboru 
pro investice a majetek vnímám jako prioritní 
iniciovat posun ve třech investičních akcích 
v našem obvodu, které se roky táhnou a kde 
by město mělo s krajem zlepšit spolupráci.

Přes 20 let obvod slibuje občanům chodník 
z Újezdu do Červeného Hrádku. Nedávno 
byl ukončen výkup pozemků. Budu na kra-
ji usilovat o funkční kooperaci s obvodem 
a započetí stavebních prací.

Iniciovat chci i zadání projektové dokumen-
tace přestavby terminálu konečné trolej-
busu 16 včetně přetížené křižovatky se Zá-
bělskou ulicí dle aktuálních potřeb. V sou-
časnosti existuje pouze roky stará studie.

Zaměřím se na pomoc s proměnou chá-
trajícího kulturního domu v Červeném 
Hrádku. Je potřeba nalézt vhodný dotač-
ní program a provozovatele. V této věci 
jsem již inicioval jednání mezi starostou 
obvodu a krajem.

Na druhou stranu mě těší probíhající vý-
stavba nové krajské výjezdové základny 
pro záchrannou službu v Červenohrádecké 

ulici. Dále prezentované 
vizualizace úprav veřej-
ného prostoru v okolí 
rozhledny na Chlumu, 
Masarykovy ulice nebo 
nádrže v Bukovci. Náš 
zastupitelský klub studie 
podpořil a rádi je budeme s vedením ob-
vodu měnit v realitu. Začíná se projektovat 
nová mateřská škola v Újezdě, a občané se 
také mohou brzy těšit na další ročník parti-
cipativního rozpočtu – rozhodnětesami.cz.

Krásný zbytek prázdnin vám všem!

MARCELA KLIKOVÁ  učitelka roku.

Toto slovní spojení je realitou. V měsíci 
červnu jsem měla tu čest, jakožto radní 
města Plzně pro oblast školství, předávat 
ocenění nejlepším plzeňským pedagogům. 
Velice mě potěšilo, že v kategorii nejlepší 
učitelka byla vyhlášena obyvatelka našeho 
obvodu Marcela Kliková. Jedná se o dá-
mu, která dělá učitelské profesi opravdu 

čest. Celou svoji kariéru působí na 22. 
základní škole, která sídlí v našem 

obvodu. Do této školy nastoupila 
v roce 1988 po ukončení studií na 
plzeňské pedagogické fakultě. Dá 

se tedy říci, že během uplynulých 33 
let prošla Marcele Klikové rukama spousta 
dětí a současných občanů Doubravky. Paní 
učitelka Kliková patří mezi ty kantory, kteří 
nekoukají na čas strávený ve škole a jejichž 
cílem není pouze probrat požadované uči-
vo, ale i ho všechny děti naučit. Hlavním 
krédem Marcely Klikové je však to, aby 
děti chodily do školy rády, bez zbytečné-
ho strachu a stresování. Jelikož vystudo-
vala učitelství pro 1. stupeň ZŠ, celý život 
učí v prvních, druhých i třetích třídách. Je 

úžasné, jak se dovede 
vžít do mysli malinkých 
prvňáčků a vést je prv-
ními krůčky na základní 
škole. Její vztah k dětem 
je tak vřelý, že dovede 
nadchnout pro školu i ty 
děti, u kterých již někdo potlačil touhu po 
vědění. Bylo mi velkým potěšením, že i já, 
povoláním kantorka, jsem měla možnost 
poznat paní učitelku Klikovou a musím říci, 
že k ní cítím hluboký obdiv. Jakožto zastu-
pitelka čtvrtého plzeňského obvodu mám 
radost, že na Doubravce učí Marcela Kli-
ková - plzeňská učitelka roku.

Tichou linku, díky které si neslyšící 
a jinak sluchově znevýhodnění lidé na 
úřadu snáze vyřídí potřebnou agen
du, v červnu zavedl úřad městského 
obvodu Plzeň 4. Službu ve spolupráci 
s městským obvodem bezplatně pro
vozuje společnost Tichý svět o.p.s.

Ve chvíli, kdy neslyšící nebo nedoslýcha-
vý občan navštíví úřad, příslušný úřed-
ník se prostřednictvím tabletu s web-
kamerou na dálku spojí s tlumočníkem 
či přepisovatelem Tiché linky, a ten již 
zajistí bezproblémovou komunikaci 
mezi oběma stranami.

„Cílem je umožnit lidem se sluchovým 
postižením komunikovat bez obtíží, i když 
nemají k dispozici fyzického tlumočníka 
nebo přepisovatele. Jsem proto rád, že 
obvod Plzeň 4 jde bezbariérovosti na-

proti a věřím, že inspiruje další městské 
obvody,“ říká Dominik Dolejš, vedoucí 
konzultant společnosti Tichý svět o.p.s., 
která Tichou linku zdarma provozuje.

Zleva: Dominik Dolejš a vedoucí odborů úřadu městského 
obvodu Plzeň 4 Michal Hrubý a Jaroslava Hrabáčková. Zd
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Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce

Obvod opět vítá občánky 
a gratuluje k jubileím

Zájezd pro 
seniory

Koronavirová opatření postupně zvol
ňují, a městský obvod Plzeň 4 tak může 
opět vítat občánky a gratulovat senio
rům k jejich životním jubileím. První ze 
slavnostních setkání proběhla v druhé 
polovině června.

Obě akce v době doznívající druhé vlny 
pandemie probíhaly za zvýšených hygi-
enických opatřeních. Účastníci navíc byli 
ke slavnostnímu okamžiku zváni v méně 
početných skupinách.

Zatímco jubilanty úřad obesílá a na gra-
tulace k životnímu jubileu každému z nich 
posílá pozvánku se stanoveným termínem, 
rodiče musí své děti na vítání občánků vždy 
přihlásit. Přihlášku zájemci naleznou ve 
„Vybraných životních situacích“ na webu 
městského obvodu www.umo4.plzen.eu 
v sekci „Úřad a samospráva“.

Zájezd pro seniory do dvou velkolepých 
sídel Auerspergů, rakouského hraběcího 
a knížecího rodu, nabízí na středu 25. srp
na seniorům městský obvod Plzeň 4.

•	 Slatiňany – letní sídlo rodu Auerspergů, 
prohlídka zámku a zahrady s cizokrajnou 
sbírkou dřevin.

•	 Žleby – velkolepé romantické sídlo ro-
du Auerspergů, prohlídka zámku a re-

nesančního arkádového nádvoří, které 
rádi využívají filmaři, zámek bylo možné 

vidět v pohádce Nejkrásnější hádanka, 
Tři bratři nebo Královský slib.

Odjezd: v 6.00 hod. od budovy ÚMO 
Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň, předpokládaný 
návrat v 19.00 hod.

Prodej zájezdu: od 4. srpna 2021 od 
8.30 hod., Doubravecký klub, Zábělská 
54B, dále každé pondělí a středu od 8.30– 
12.00 hod., 13.00–17.00 hod., cena zájezdu je 
218 Kč, v ceně je zahrnuta doprava a vstupné.

O vítání občánků byl po vynucené pauze velký zájem. Zd
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Státní zámek Slatiňany na Chrudimsku.

Po stopách knížete Auersperga:
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Informace o volbách 
do poslanecké sněmovny

www.anketazebrik.cz

PŘEDPRODEJ 490 Kč / VIP 990 Kč

3. ZÁŘÍ 2021
19:00 @DEPO2015 PLZEŇ

JOHN WOLFHOOKER

DJ STAGEMARPO x TROUBLEGANG

MAREK TACLÍK ŽOFIE DAŘBUJÁNOVÁ

MIRO ŽBIRKA MICHAL PROKOP

ANNA K

Dne 28. prosince 2020 vyhlásil prezident 
republiky Miloš Zeman termín konání 
voleb do Poslanecké sněmovny Parla
mentu ČR. Volby proběhnou ve dnech 
8. – 9. října 2021.

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR se na území České 
republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou 
pátek a sobota.

Volby budou zahájeny v pátek 8. října 2021 
ve 14.00 hodin a volební místnosti budou 
otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den voleb 
v sobotu 9. října 2021 bude možno hlasovat 
v době od 8.00 do 14.00 hodin.

Bude-li volič chtít hlasovat na jiném místě 
než ve volebním okrsku, kde je podle trva-

lého pobytu zapsán v seznamu voličů pro 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, může požádat (ode dne vyhlášení ter-
mínu voleb) o vydání voličského průkazu na 
ÚMO Plzeň 4, Mohylová 61, kancelář č. 13:

•  osobně (do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin), 
nutno doložit občanský průkaz

nebo
•  písemným podáním opatřeným ověře-

ným podpisem voliče
•  v elektronické podobě podepsané uzná-

vaným elektronickým podpisem voliče
•  v elektronické podobě zaslané prostřed-

nictvím datové schránky,
•  žádost musí být doručena nejpozdě-

ji 7 dnů přede dnem konání voleb, 
tj. do 1. 10. 2021.

•  vydávání voličských průkazů bude zahá-
jeno nejdříve 15 dnů přede dnem konání 
voleb, t.j. dne 23. 9. 2021.

Handicapovaní lidé (voliči), kteří se chtějí 
voleb zúčastnit, mohou požádat o přenos-
nou volební schránku před konáním vo-
leb nebo v průběhu voleb. Před konáním 
voleb stačí zavolat na tel. č. 378 036 614 
nebo 378 036 620 a pracovnicím ohlašov-
ny ÚMO 4 svůj požadavek nahlásit (uve-
de své jméno, příjmení, adresu, podlaží, 
č. bytu, popř. i svůj telefon).

V průběhu hlasování může o přenosnou 
volební schránku požádat přímo ve své 
okrskové volební komisi.

Návštěvy u voličů s přenosnou volební 
schránkou jsou možné pouze na úze
mí volebního okrsku. Není možné si 
návštěvu členů okrskové volební komise 
s přenosnou schránkou objednat do jiné 
části obvodu či města Plzně.

Hlasovací lístky a pokyny k hlasová-
ní budou všem voličům, podle zákona 
č. 247/1995 Sb., doručeny na adresu 
jejich trvalého pobytu, nejdéle do úterý 
5. října 2021.

Autor: Štěpánka Kanická
Odbor právní, správních činností a organizační

Inzerce
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Habrmannův park 
opět ožil kulturou

Do Habrmannova parku se opět vrá
tila kultura. První letošní představení 
v sobotu 19. června patřilo Divadlu 
Pluto, o týden později Doubravku 
roztančila kapela Košík band.

„Jsem moc rád, že se po několikaměsíční 
pauze vynucené covidem opět vracíme 
do normálního života. Kulturní léto jsme 
symbolicky zahájili s Divadlem Pluto, se 
kterým dlouhodobě spolupracujeme 
a které jsme se tímto rozhodli podpořit. 
Věřím, že se první letošní představení li-
dem líbilo a že navštíví i naše další ak-
ce,“ říká starosta Tomáš Soukup.

Divadlo Pluto na úvod zahrálo to nejlep-
ší z Hašlerových písní. „Druhá polovina 
vystoupení patřila takzvaným Hvězdám 
v Plutu, které byly plně v režii našeho 
provozního uměleckého šéfa Jiřího Blá-
hy a jeho hostů,“ doplnila principálka 
divadla Jindřiška Kikinčuková.

Na pódiu se tak představili například her-
ci Jan Urban nebo Kamila Kikinčuková, 
kterou diváci znají z řady českých seri-
álů i filmů. Další sobotu pak Habrman-
nův park roztančila kapela Košík band. 

V plánu jsou i další už tradiční akce, 
konkrétně Doubravecký projektor ne-
bo Doubravecké slavnosti vína a burčá-

ku. Bližší informace naleznete na zadní 
straně zpravodaje.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Kulturní léto na Čtyřce zahájilo Divadlo Pluto.

Lidé si i přes horko představení užívali.

Na pódiu se představila celá řada hostů. Zd
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