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Testování úředníků

Zaměstnanci úřadu čtvrtého městského ob-
vodu jsou od poloviny března jednou týdně 
testováni na covid-19. Pravidelně probíhá 
také ionizace vzduchu v místnostech. Úřad 
při styku s veřejností i nadále preferuje tele-
fonickou a elektronickou formu komunikace.

Školní jídelny vaří pro veřejnost

I v době, kdy ve školách neprobíhá školní 
výuka, fungují školní jídelny. Obědy si v nich 
mohou vyzvedávat nejen studenti, ale také 
zástupci z řad veřejnosti. Ve čtvrtém měst-
ském obvodu jsou otevřeny jídelny 14. ZŠ 
v Zábělské ulici, 22. ZŠ Na Dlouhých a 28. 
ZŠ v Rodinné ulici. Podrobné informace ke 
stravování jsou k dispozici na webových 
stránkách škol.

Čtvrtý obvod vyvěsil 
tibetskou vlajku

Městský obvod Plzeň 4 se vyvěšením ti-
betské vlajky i letos symbolicky připojil 
k mezinárodní akci poukazující na poru-
šování lidských práv v Tibetu. Stalo se tak 
10. března, kdy si státy po celém světě při-
pomněly 62. výročí povstání proti čínské 
okupaci v hlavním městě Tibetu – Lhase.

Jubilanti a vítání občánků

Městský obvod Plzeň 4 musel z důvodu 
pandemie v minulém roce pozastavit vítá-
ní občánků a gratulace jubilantům. I přes 
veškerou snahu popřát dotyčným osobně, 
až to situace umožní, byl úřad s ohledem 
na počty čekajících osob nucen přistou-
pit k alternativnímu řešení. Občané, kte-
rých se gratulace nebo vítání týká, budou 
o postupu detailně informováni dopisem.

Vážení spoluobčané,

těší mě, že vás opět mohu 
informovat o aktuálním dění 
u nás v obvodě a doufám, 
že si s chutí přečtete další 
číslo Doubraveckých listů.

V první řadě chci poděko-
vat všem, kteří se o dění na 
„Čtyřce“ zajímají a posílají 
nám své podněty, ať už prostřednictvím 
e-mailů či našeho facebookového pro-
filu. Zpětná vazba od občanů je pro nás 
důležitá a já věřím, že se nám daří vět-
šinu z nich řešit k vaší spokojenosti, byť 
některé věci neumíme řešit tak rychle 
a snadno, jak bychom si přáli.

S příchodem jara se opět rozbíhají práce 
na úpravě městské zeleně, aktuálně 
byly dokončeny úpravy trávníků, naplno 
probíhají i úklidy dalších veřejných pro-

stranství. Menší černé skládky 
jsme schopni řešit pomocí 

vlastních pracovníků, větší 
nepořádek, například po 
lidech bez domova, od-

klízíme ve spolupráci se spe-
cializovanými firmami. Ne-
dávno tak proběhl úklid při 
Doubravecké ulici a u Parku 
Potoční.

V souvislosti s úklidy chci 
poděkovat všem dobrovol-
níkům, ať už se jednalo o or-
ganizované skupiny či jed-
notlivce, kteří se zapojili do 
velkých jarních úklidů. My tyto 
aktivity vítáme a podporu-

jeme. V případě zájmu rádi poskytneme 
ochranné pomůcky a pomůžeme s od-
klizením nasbíraného odpadu.

Jako každý rok z jara probíhá i údržba 
dětských hřišť. Město Plzeň se rozhodlo 
ponechat svá dětská hřiště otevřená na-
vzdory pandemii koronaviru. I proto náš 
obvod přistoupil k čištění a dezinfekci 
herních prvků, aby pro naše nejmenší 
byly čisté a co nejbezpečnější. Do konce 
dubna bude dokončena výměna písku 

v pískovištích, hřiště projdou i pravidel-
nou bezpečnostní kontrolou.

V současnosti se také připravuje obměna 
herních sestav ve Špitálském lese, která 
bude vzhledem k finanční náročnosti 
akce probíhat postupně. V první fázi 
bude obnoveno hřiště pro malé děti, 
po kterém je největší poptávka z řad ro-
dičů. Celková obnova by měla být do-
končena nejpozději příští rok.

Přála bych si, abychom se již konečně 
mohli vrátit k normálnímu způsobu ži-
vota, ke všemu, co nám dělá v životě ra-
dost a co nás baví a nabíjí. Abychom se 
znovu mohli potkávat, kulturně žít, bez 
omezení sportovat a věnovat se aktivi-
tám, které jsme museli omezit.

Přeji zároveň všem školákům a studen-
tům, aby se mohli všichni bez rozdílu 
věku vrátit do školy a ke svým koníč-
kům a kamarádům. Toto období nebylo 
a možná ještě nějakou dobu nebude 
jednoduché pro nikoho z nás. Proto 
přeji nám všem hodně optimismu, štěstí 
a především zdraví.

Vaše místostarostka Lenka Kočová



3

Dětská hřiště na Čtyřce 
jsou bez virů a bakterií

Čištění a dezinfece herních prvků v Lobezském parku.

Antivirová a antibakteriální ochrana vydrží 120 dnů. Vyčištěná a vydezinfikovaná hřiště lidé poznají díky nálepce.

Čištění herních prvků v parku V Homolkách.

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Celkem 120 dnů bez virů a bakterií bu-
dou dětská hřiště ve čtvrtém obvodu. 
Jednotlivé herní prvky totiž na konci 
března prošly nejen standardním jarním 
čištěním, ale navíc dostaly také speciál-
ní dlouhodobou antivirovou a antibak-
teriální ochranu.

Dětská hřiště dnes patří mezi jedna z má-
la míst, kde si děti mohou zpestřit den. 
Čtvrtý městský obvod se proto domluvil 
s městem Plzní a rozhodl se je neuzavřít. 
O to více se ale zaměřil na jejich bezpeč-
nost a dodržování hygienických opatření.

„Nezaznamenali jsme, že by na hřištích 

docházelo 
k poru-

šování 
v l á d -
ních na-

řízení. Všem 
rodičům a dě-

tem za jejich příkladné chování děkujeme 
a věříme, že je vyčištěná a vydezinfikovaná 
hřiště potěší,“ říká místostarostka obvodu 
Lenka Kočová.

Všechny herní prvky byly nejprve vyčiště-
ny suchou párou. Navíc pak dostaly nano
-polymerovou antivirovou a antibakteriální 
ochranu, která byla nanášena dvousložkově.

Ochrana podle výrobce vydrží 120 dnů – 
po tuto dobu je voděodolná a otěru-
vzdorná. Prostředek Impaguard GCA 
antivir se může pochlubit atesty Státní-
ho zdravotního ústavu ČR na antibak-
teriální a antivirovou účinnost a potra-

vinářským atestem dle EU normy NRL.

„Celkem bylo takto vyčištěno a vydezinfi-
kováno 35 dětských hřišť po celém území 
našeho obvodu. Lidé je poznají díky sa-
molepce s nápisem vydezinfikováno,“ říká 
starosta obvodu Tomáš Soukup s tím, že 
jako jedno z prvních hřišť bylo vyčištěno 
to v parku V Homolkách.

„Zároveň s dezinfekcí dětských hřišť pro-
bíhá dezinfekce mobiliáře, kterou prová-
dí jednotky našich dobrovolných hasičů. 
Jejich pomoci při boji s pandemií si velmi 
vážíme,“ dodává Tomáš Soukup.

Dobrovolní hasiči odstartovali dezinfekci 
veřejných míst už 6. března. Do akce byly 
zapojeny všechny jednotky, od té doubra-
vecké až po hasiče z Červeného Hrádku, 
Bukovce a Újezda.



4

Karanténní bod 
fungoval tři dny

Přistavování kontejnerů 
na bioodpad v roce 2021

Městská část Lokalita Svozový den Týden

Lobzy Měsíční x Souběžná čtvrtek sudý

Doubravka Na Kovárně čtvrtek sudý

Újezd Svatojiřská x Zábělská čtvrtek sudý

Bukovec Mezi Podjezdy čtvrtek sudý

 

Městská část Lokalita Svozový den Týden

Doubravka Lesní x Borová čtvrtek lichý

Újezd Na Drážkách čtvrtek lichý

Doubravka Hrádecká x Staroveská čtvrtek lichý

Červený Hrádek Křivá x Červenohrádecká čtvrtek lichý

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

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Pouhé tři dny byl v provozu karanténní 
bod v bývalé konzervatoři na Habrmanno-
vě náměstí, na jehož nevhodnost upozor-
ňoval město čtvrtý městský obvod a jehož 
zřízení v petici odmítlo celkem 1300 obča-
nů, převážně obyvatel Doubravky a okolí.

Záměr zřídit v nevyužívané budově karanténní 
místo pro covid pozitivní osoby bez domo-
va oznámil vlastník objektu, kterým je město 
Plzeň, loni v říjnu.

Již tehdy obvod upozorňoval, že objekt v cen-
trální části Doubravky není pro takové účely 
vhodný. Proti karanténnímu místu na Doubrav-
ce se pak postavilo také 1300 občanů v peti-
ci. I přesto Rada města Plzně na druhý pokus 
zřízení karanténního místa schválila.

Městský obvod od počátku rozhodnutí města 
respektoval, avšak poukazoval na nedostatek 
informací k projektu a na nutnost posílení hlí-
dek strážníků a zabezpečení budovy. Město 
proto nechalo objekt stavebně upravit a ob-
vodu přislíbilo posílení městské policie.

Ačkoliv byl karanténní bod 
schválen 16. listopadu, 

dlouhou dobu nebyl 
využíván. První dvě 
osoby bez domova, 

které byly pozitivně tes-
továny na covid-19, byly do 

objektu umístěny až ve středu 17. března. 
Jenže už v pátek 19. března z objektu i přes 
potvrzenou nákazu unikly.

Po osobách, mimo jiné závislých na narkoti-
kách, ihned začala pátrat městská i státní po-
licie. Zatímco jedna z osob se sama ohlásila 
na policii, po druhé se dál pátralo.

Muže dopadli strážníci

„Sedmadvacetiletý muž, po kterém bylo pá-
tráno v souvislosti s útěkem z karanténního 
zařízení v Plzni na Doubravce, 
byl dnes brzy ráno zajištěn a pře-
dán strážníky k provedení dalších 
opatření policistům ČR,“ uvedla 
v úterý 23. března mluvčí strážní-
ků Jana Pužmanová.

Město již 19. března oznámilo, 
že objekt bude uzavřen, přičemž 
později doplnilo, že bude záložní. 
Pro karanténu osob bez domo-
va pak město vyčlenilo objekty 

v centru města. Konkrétně se jedná o Domov 
sv. Františka a městskou ubytovnu v Plaché-
ho ulici č. 52.

Zajištěním karanténních míst se Plzeň snaží 
bránit tomu, aby se covid pozitivní pohybo-
vali po ulicích, v obchodech, a tím šířili vyso-
ce infekční nemoc. Ředitel Krajské hygienic-
ké stanice v Plzni Michal Bartoš označil nově 
navržené řešení za systémové a smysluplné.

„Z praxe z ostatních českých měst, ale i z tes-
tování v objektu Domova svatého Františka ve 
Wenzigově ulici je zřejmé, že covid pozitivita 
u osob bez přístřeší může být značná. Proto 
je i v Plzni žádoucí provádět testování této 
skupiny a mít logicky zajištěnu dostatečnou 
kapacitu pro karanténu,“ uvedl Michal Bartoš.

Již 25. března začala městská společnost 
Čistá Plzeň přistavovat velkokapacitní 
kontejnery na bioodpad do plzeňských 
městských obvodů.

Velkoobjemové kontejnery budou při-
stavovány v určený den, vždy nejdéle od 
10:00 do 18:00, od června do září pak 
v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00.

Oproti loňskému roku Čistá Plzeň ne-
bude přistavovat nádobu ke stanovi-
šti Lobzy Sokolská/ Nad Úslavou, a to 
z důvodu malé vytíženosti stanoviště.

Hmotnost odvezeného odpadu zde 
za rok 2020 činila zhruba 4 tuny, což 
je o více než deset tun méně než na 
ostatních stanovištích.
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Cyklostezka z Doubravky 
do Chrástu se už projektuje

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Návrhy názvů nových 
ulic prověřuje magistrát
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Místo vlaků se po nevyužívané železnici 
mezi Plzní a Chrástem budou prohánět 
cyklisté a dost možná i turisté na drezí-
ně. Cyklostezka v místě původní želez-
niční trati, která dnes vede železničním 
tunelem pod Chlumem, se již projektuje 
a městský obvod Plzeň 4 se na přípravě 
záměru aktivně podílí.

Záměr je dnes rozdělen na dvě části. V úse-
ku z Bukovce do Chrástu by Plzeňský kraj 
rád vybudoval smíšenou trasu, kdy vedle 
tři metry široké cyklostezky by se na jedné 
ponechané koleji původní trati provozo-
vala jako turistická atrakce ruční drezína.

„Tento záměr momentálně kraj projektově 

prověřuje a má již k němu 
vypracovanou projektovou 
dokumentaci pro územní 
rozhodnutí. Zázemí a par-
kování na straně Chlum-
ku je uvažováno v místech 
bývalé vlečky do papírny,“ 
říká místostarosta obvodu 
Zdeněk Mádr.

Naopak město prostřed-
nictvím Správy veřejného 
statku a městský obvod Pl-
zeň 4 ve spolupráci s Útvarem koncepce 
a rozvoje prověřují, jakou trasou pokra-
čovat dále směrem na Doubravku až do 
blízkosti portálu nového tunelu.

Ve hře jsou dvě možnosti. Tou první je po-
kračování po původním železničním těle-
se, kde již byly demontovány obě původní 
koleje železniční trati, druhou pak propo-
jení konce krajské části cyklostezky k úče-
lové komunikaci u bývalé lávky přes trať.

„Zatímco Správa veřejného statku zajistí 
projekt propojení cyklostezky s původní 
účelovou komunikací, náš městský obvod 
pak prověří ve spolupráci s Útvarem kon-
cepce a rozvoje možnosti využití tělesa trati 
nad Psovským údolím v úseku Chlumek – 
Doubravka. Tento úsek je hodnotný svým 
umístěním v přírodně atraktivním prostře-
dí skalního zářezu s pěknými výhledy na 
řeku Berounku,“ upřesňuje Zdeněk Mádr.

Pro uzavření projektové přípravy bude pro 
realizaci záměru nezbytné dokončit majet-
koprávní vypořádání pozemků tělesa pů-
vodní trati mezi Správou železnic a měs-
tem Plzní, respektive Plzeňským krajem.

Celkem 246 lidí se zapojilo do hla-
sování o nových názvech čtyř ulic 
ve vznikající čtvrti v Plzni-Újezdě. 
Navržené názvy ulic v současnosti 
prověřuje plzeňský magistrát.

Z již navržených variant uspěla varianta 
Drahokamová, pro kterou hlasovalo 
celkem 92 osob. Těsně za ní se umís-
tila varianta Letecká, jež získala o 13 
hlasů méně. Pro Historickou variantu 
hlasovalo 34 osob. Celkem 43 občanů 
pak navrhlo vlastní názvy ulic.

„Děkujeme všem občanům, kteří se do 
hlasování zapojili nebo nám dokonce 
poslali vlastní názvy. Také nás velice 
těší, že se do hlasování s hodnotným 
návrhem zapojil i primátor města Plzně 
Martin Baxa. Bližší informace včetně 
zajímavostí, které jsme se od pamětníků 

dozvěděli, zveřejníme zhruba v polovině 
roku,“ říká mluvčí obvodu Jan Švábek.

Finální slovo v pojmenování ulic budou 
mít zastupitelé městského obvodu 
Plzeň 4 v červnu.
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Sportovci ze Čtyřky mají 
medaili z mistrovství ČR

Velikonoční nadílka 
v Dětském centru

Děti dostanou nové 
hřiště ve Špitálském lese

Zleva: Václav Beran, vychovatelka 
Lenka Králová, staniční sestra 
Miroslava Krausová a Zdeněk Mádr. Zd
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Běžkyně Emma Zvěřinová si na 
mistrovství vylepšila osobní rekord.

Také Phillipe Carpentier se blýskl 
novým maximem.

Velkého úspěchu dosáhli na uplynulém 
Mistrovství České republiky v atletice 
i dva sportovci ze čtvrtého plzeňského 
obvodu, kteří si ze šampionátu přivezli 
cennou medaili. Na stupně vítězů se 
postavili běžci Emma Zvěřinová a Phi-
lippe Carpentier.

Oba běžci byli součástí šestadvacetičlenné 
delegace AK Škoda Plzeň. „Bohatou sbírku 
osmi medailí, která čítá tři zlaté, tři stříbrné 
a dvě bronzové, korunovali modrobílí zá-
vodníci dvěma krajskými rekordy,“ popisuje 
úspěšné tažení Plzeňanů sportovní ředitel 
klubu Michal Černý.

Medailové žně nastaly po finálových bězích 
na trati 60 metrů překážek. „Nejprve jako 
první proťala cílovou pásku dorostenka 
Emma Zvěřinová, a to ve vylepšeném osob-
ním rekordu 8.59 sekundy,“ okomentoval 
výkon atletky Michal Černý. Skvělý výsledek na mistrovství zaznamenal 

také Philippe Carpentier. „Ve finále na 3 000 
metrů se blýskl novým maximem 8:41.39 
sekundy,“ uvedl sportovní ředitel klubu. „Na 
naše závodníky a celý klub jsme právem 
pyšní. V této nelehké době jde o jednu 
z mála pozitivních zpráv, která dokáže 
potěšit. Všem děkujeme za podporu,“ 
dodal Michal Černý.

Vedení čtvrtého městského obvodu 
před Velikonocemi už tradičně zavítalo 
do Dětského centra v Partyzánské 
ulici v Lobzích, kde pečují o děti ze 
znevýhodněných rodin.

Velikonoční nadílku, spousty sladko-

stí a dvě po-
mlázky pra-

covnicím 
dětského 

centra pře-
dali místosta-

rostové Zdeněk 
Mádr a Václav Beran. Dárkové 
balíčky děti dostaly na Veliko-
noční pondělí. Setkání s dětmi 
bohužel nemohlo proběhnout 
z  důvodu epidemiologické 
situace.

Na nové hřiště ve Špitálském lese se 
mohou těšit děti s rodiči. Nových herních 
prvků by se ti nejmenší mohli dočkat 
už letos.

Ačkoliv se o Špitálský les včetně herních 
a cvičebních prvků stará Správa veřejného 
statku města Plzně, městský obvod si na 
základě přání občanů vyčlenil jeden milion 
korun ze svého rozpočtu na nové herní 
prvky jak pro malé, tak pro starší děti.

„Obměna hřiště bude probíhat po etapách. 
Pokud vše půjde podle plánu, hřiště pro 
malé děti bychom se mohli dočkat ještě 
letos. Snažili jsme se myslet i na ekologii, 
proto budou herní prvky převážně ze dřeva. 

Konkrétně se bude jednat o několik hou-
pacích prvků, pískoviště s herním stolem, 
prolézací domek, kolotoč nebo balanční 
stezku,“ říká místostarostka obvodu Lenka 
Kočová.

Čtvrtý obvod zároveň prosí o trpělivost 
návštěvníky, kteří ve Špitálském lese 
využívali herní prvek ve tvaru pyramidy. 
Ten je v současnosti mimo provoz kvůli 
špatnému stavu lan.

„Nápravu již řeší Správa veřejného statku 
města Plzně. Oprava však bude kvůli typu 
lan náročná. Přesto věříme, že proběhne do 
tří měsíců tak, aby byla pyramida opravena 
ještě před letními prázdninami,“ dodává 
Lenka Kočová.
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Pluto oslavilo 
23. narozeniny

Autor: Divadlo Pluto
Foto ze zahajovací zkoušky na Blbce k večeři z února 2021.

Kamila Kikinčuková v americkém muzikálu Každý má svého Leona. Zd
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Divadlo Pluto sídlící v doubraveckém 
Centrumu má za sebou další úspěšný 
livestream. Na svém facebookovém 
a YouTubovém kanále odvysílalo 
o velikonoční neděli erotický kabaret 
MUDr. Radima Uzla s názvem Uzloviny. 
Na dálku tak se svými fanoušky a di-
váky oslavilo 23. narozeniny. Byl to 
již druhý livestream, který tato jediná 
profesionální západočeská soukromá 
scéna pustila do světa.

„I v této nelehké době děláme vše, co je 
v našich silách, abychom zůstali v kontak-
tu s našimi diváky. Těm zároveň patří náš 
velký dík za veškeré finanční dary, které 
nám neustále posílají prostřednictvím naší 
akce 3P – Podrž Pluto, Prosím,“ vysvětluje 
principálka Jindřiška Kikinčuková. „Je to 
pro nás velká motivace, a nejen díky těm-
to penězům máme naději, že toto černé 
období přežijeme,“ dodává.

„Stále také natáčíme náš úspěšný seriál 
Padesát odstínů korony, jehož první díl si 
dál žije svým vlastním životem na sociálních 
sítích a má už přes tři miliony zhlédnutí. 
Ale na našem YouTube kanále je nejen 
dalších sedm neméně zábavných dílů, 
ve kterých excelují přední herci našeho 

divadla, ale i livestreamy před-
stavení Kabaretu a Uzlovin 

z 10. ledna a 4. dubna,“ 
říká umělecký šéf souboru 
Jiří Bláha. „Nově se také 

náš seriál objevuje i na dalším 
streamovacím kanále, tedy na 

Televizi Seznam. Pluto tak zasahuje širo-
kou veřejnost napříč celou republikou,“ 
dodává Bláha.

„Zároveň myslíme na budoucnost a chceme 
vidět světlo na konci tunelu, a tak jsme za 
přísných hygienických podmínek začali 
zkoušet legendární komedii Blbec k večeři, 
kde v hlavních rolích uvidíte nejen Pavla 
Kikinčuka, ale naše pluťácké řady rozšíří 
i divákům velmi dobře známý herec Da-
niel Rous,“ vyjmenovává seznam dalších 

aktivit produkční divadla Anna Kupková. 
V dalších rolích pak diváci budou moci 
vidět Kláru Kovaříkovou, Jana Urbana 
nebo Petra Jančaříka.

Novinkami se to ale hemží i v osobních 
životech samotných herců. Na narození 

svého druhého potomka se už teď těší 
Kamila Kikinčuková, dcera principálky 
divadla. „Nemohu se dočkat. Už teď 
jsem maminkou na plný úvazek a těším 
se, že si toto období ještě o nějaký ten 
rok prodloužím,“ usmívá se Kamila Kikin-
čuková. „Co se týká divadla, tak kromě 
dvou her mám všude alternace. Nicmé-
ně představení My Fair Lady a Každý má 
svého Leona teď odložíme a znovu je do 
programu nasadíme až v okamžiku, kdy 
se na to budu cítit a budu vědět, že se 
znovu mohu plnohodnotně postavit na 
jeviště,“ uzavírá budoucí maminka.

Pokladna Divadla Pluto se znovu otevře 
ihned, jak to epidemiologická situace 
dovolí. Divákům pak umožní každý čtvrtek 
mezi třetí a sedmou odpoledne nákup 
upomínkových předmětů Divadla Pluto, 
mezi které patří například reprezenta-
tivní stolní kalendář na tento rok, DVD 
Tajemství Divadla Pluto nebo dárkové 
poukázky či tzv. „Předplutné 7+1“ na 
další sezonu. Nákupem těchto předmětů 
mohou diváci pomoci přečkat Divadlu 
Pluto vynucenou koronavirovou pauzu. 
Svou podporu mohou příznivci divadla 
vyjádřit i v rámci akce „Podrž Pluto, 
Prosím“, a to finančním darem v jaké-
koli výši na účet 279960323/0300 se 
zprávou pro příjemce PODRZ PLUTO 
DAR a jméno dárce.
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Jaro na Doubravce 
je ve znamení úklidu

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

Nepořádek podél Doubravecké ulice před úklidem.

Dobrovolníci v Újezdě nasbírali 135 kilogramů odpadu. Pytlomat v Újezdě.

Místo po úklidu.Zd
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Hned několik úklidů proběhlo v březnu 
na Doubravce. Nejen, že městský ob-
vod Plzeň 4 nechal uklidit nepořádek, 
který na několika místech způsobily 
osoby bez domova, ale do úklidu se 
v rámci akce „Ukliďme Česko“ zapo-
jila také řada dobrovolníků.

Doslova k nepoznání se změnilo na-
přík lad místo na rohu Chrástecké 
a Doubravecké ulice, kde poblíž řeky 
přespávalo několik osob bez domova. 
Městský obvod nechal v březnu místo 
vyklidit a vyčistit. Další místa v obvodu 
pak byla vyklizena i na základě ozná-
mení občanů.

„Prosíme občany, 
kteří podobný 

nepořádek 
v  našem 

obvodu za-
registrují, aby věc 

oznámili na lince měst-
ské policie 156. Strážníci jsou ze zákona 
povinni situaci prověřit a dle situace pak 
vyrozumí i náš úřad, který nechá nepořá-
dek uklidit,“ říká místostarosta obvodu 
Václav Beran.

Samotné úklidy provádí buď úklidová četa 
čtvrtého obvodu, v případě, že se jedná 
o nepořádek většího rozsahu, je nutné 
najmout externí firmu. Městský obvod 
v úklidech pokračuje i nadále, v hledáčku 
je lokalita poblíž Potoční ulice.

Konec března se pak nesl v duchu akce 
„Ukliďme Česko“, která proběhla 27. března. 
Úklidu veřejných míst na území čtvrtého 

obvodu se ujala více než dvacítka dob-
rovolníků a organizace Trash Hero Plzeň. 
Celkem lidé nashromáždili téměř 600 
kilogramů odpadu.

„Sesbírali jsme devět velkých pytlů, z toho 
dva pytle tvořily součásti z automobilového 
vozidla. Jsou stále místa, která by potřebo-
vala uklidit. I přes aprílové počasí všichni 
akci absolvovali ve zdraví a čekala je sladká 
tečka na závěr. Koneckonců to čeká i pány 
popeláře, až pro pytle přijedou,“ uvedla 
organizátorka úklidu v Újezdě Monika 
Michálková.

„Všem, kteří se dobrovolně zapojili do 
úklidu, patří naše poděkování. Moc rádi 
jsme akci podpořili dodáním ochranných 
pomůcek nebo zajištěním likvidace nasbí-
raného odpadu,“ dodává místostarostka 
obvodu Lenka Kočová.
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Autor: Mgr. Lukáš Hegner,
radní a zastupitel MO Plzeň 4 za ODS

Okénko 
zastupitelů

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

Obvod hledá členy 
do volebních komisí

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Vážení spoluobčané,

předem bych chtěl poděkovat za řadu e-
mailů, které jsem dostal jako reakci na svůj 
poslední článek věnovaný problematice 
změny územního plánu v lokalitě „U Hřbi-
tova“. Je vidět, že tato problematika vás za-
jímá. Jsem rád, že změna územního plánu 
má podporu i u řady dalších zastupitelů 
městského obvodu. V celém městě obča-
né vystupují a nechtějí tyto obrovské haly.

Haly pro skladování, u kterých je k jejich 
obsluze nutné velké dopravní zatížení, pro-
stě do města nepatří. A i haly, kde probíhá 

„montážní výroba“ nekvalifikovanou a vět-
šinou zahraniční pracovní silou, je třeba 
velmi opatrně umisťovat. A to s ohledem 
na jejich vliv na okolní prostředí i občany. 
Ne každou lokalitu lze bezproblémově 
zatížit stovkami ubytovaných cizinců, ne 
každá lokalita zvládne každodenní dojíž-
dění stovek zaměstnanců.

Chápu potřebu pracovních příležitostí pro 
občany města, ale myslím, že bychom se 
měli zaměřit na výrobu s vysokou přida-
nou hodnotou. A ta většinou skutečně 
nepotřebuje obrovské prostory. Navíc 
v rámci města máme území „Škodovky“, 

které je, jak se dnes 
s oblibou říká, typický 
„brownfield“.

To, co vnímám, že na-
opak chybí, je bydlení, 
a to zvláště „dostupné“ 
bydlení. Tedy bydlení pro často mladé ro-
diny nebo seniory. A to je přesně to, co si 
v dané lokalitě osobně dokážu předsta-
vit. Ale to vše je k diskusi, ke které vás, 
až to situace dovolí, rád pozvu. Buďte na 
sebe opatrní.

 

Vážení čtenáři,

jelikož jsme již více než rok zahlcováni převáž-
ně negativními informacemi jak z tištěných, tak 
audiovizuálních médií, dovolím si na tomto 
místě uvést také jednu pozitivní zprávu, a to 
že i přes všeobecně složitou ekonomickou 
situaci se podařilo našemu obvodu i v roce 
2020 hospodařit s kladným výsledkem při 
současném zachování veřejné podpory spol-
kových aktivit na našem obvodě.

Městský obvod ve většině rozpočtových 
kapitol předčil rozpočtová očekává-

ní a celkem tak hospodařil v roce 
2020 s příjmy z vlastní činnosti při 
zapojení financování ze sdílených 

daní a vlastních fondů ve výši 121.372 
tis. Kč a s výdaji ve výši 104.828 tis. Kč. 
Přebytek hospodaření za rok 2020 tak 
činí 16.544 tis. Kč. Přitom i v roce 2020 
městský obvod podpořil neziskové or-
ganizace, zejména spolky působící na 
území našeho obvodu, částkou vyšší než 
2,5 mil. Kč. I pro rok 2021 pak schválilo 
zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet, a to 
s příjmy i výdaji při zapojení financování 
v celkové výši 110.937 tis. Kč.

Rozpočet byl schválen jako realistický 

s ohledem na očekáva-
ný výpadek daňových 
příjmů v důsledku tr-
vající epidemiologic-
ké situace. I přesto 
je znovu na podpo-
ru zejména spolkové 
činnosti vyčleněna částka 2,7 mil Kč. 
Tato čísla tak potvrzují, že obce, a zde 
konkrétně náš obvod, umějí hospoda-
řit se svěřeným majetkem skoro stejně 
dobře jako my občané s naším rodin-
ným rozpočtem, a to v hrubém kon-
trastu s výsledkem hospodaření státu 
a jeho schodkem za uplynulý rok pře-
vyšujícím 360 miliard Kč.

Městský obvod Plzeň 4 se již začíná 
připravovat na sněmovní volby, které 
prezident Miloš Zeman vyhlásil na pá-
tek a sobotu 8. a 9. října. Úřad městské-
ho obvodu už tradičně nabízí občanům 
možnost zapojit se za finanční odměnu 
do činnosti okrskové volební komise.

„Volby budou zahájeny v pátek 8. října ve 
14.00 hodin a volební místnosti budou 
otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den vo-
leb bude možné hlasovat od 8.00 do 14.00 
hodin,“ říká Štěpánka Kanická z Odboru 
právního, správních činností a organizač-
ního ÚMO Plzeň 4.

„Touto cestou se obracíme na občany 
s prosbou, zda nemají zájem nám vypo-
moci s činností člena v okrskové volební 
komisi za finanční odměnu dle zákona,“ 
dodává Štěpánka Kanická.

Člen okrskové volební komise musí být 
přítomen ve dnech konání voleb po celou 
uvedenou dobu hlasování (kromě přestáv-
ky na oběd) a v sobotu po skončení hlaso-

vání při sčítání výsledků hlasování.

„V případě zájmu prosíme občany, aby vy-
plnili dotazník člena okrskové volební ko-
mise, který je součástí těchto doubravec-
kých listů. Ke stažení ho rovněž naleznete 
na webových stránkách umo4.plzen.eu, 
a to v sekci volby 2021,“ dodává Kanická. 
Dotazník čtenáři naleznou na straně 11.
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57. MŠ Dalmatinka 
oslavila padesátku

Jaro v 64. MŠ 
bere za kliku

Autor: Bc. Karla Bulínová,
zástupkyně ředitelky 57. MŠ Plzeň

Autor: Michaela Pivoňková, 64. MŠ
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V 57. MŠ se mohou pochlubit šesti třídami.

Ve školce vyhlásili výtvarnou soutěž.

Děti z 64. mateřské školy při distanční výuce. Zd
ro

j: 
64
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Letos je to již 50 let, kdy byla naše ma-
teřská škola poprvé otevřena. Podle 
prvního zápisu ve školní kronice stojí, že 
ve školním roce 1970/1971 byla škola 
pro děti poprvé otevřena dne 22. břez-
na 1971, a že zapsáno bylo 55 dětí do 
jeslí a 92 dětí do mateřské školy.

Od té doby již prošlo 
mateřskou školou 

nespočet dětí. 
V současnosti má 
mateřská škola 

šest tříd. Čtyři běž-
né třídy a dvě třídy pro 

děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

Dnes už MŠ navštěvují nejen děti dětí, 
které do školy při prvním otevření začaly 
chodit, ale dokonce i jejich vnoučata. Za 
půl století mateřská škola prošla mnohý-
mi proměnami jak v interiéru, tak zvenčí 
a disponuje krásnou prostornou zahradou 
uřčenou k širokému využití.

Na základě tohoto výročí, které připad-
lo na pondělí 22. března 2021, jsme pro 
děti vyhlásili výtvarnou soutěž „Moje škol-
ka“ aneb pomozte nám sfouknout svíčky.

K této významné události kulatého výro-
čí plánujeme na konec června odpolední 
zahradní slavnost s výstavou obrázků, kte-

ré děti k této příležitosti namalují. Oslava 
bude určena k setkání dětí a jejich souro-
zenců, rodičů a prarodičů, ale i bývalých 
a současných zaměstnanců školy. Program 
bude bohatý a bude na co se těšit.

Více informací o naší mateřské škole si 
můžete přečíst na našich webových strán-
kách a vzhledem k blížícím se zápisům do 
mateřských škol se k nám můžete přijít po 
zlepšení epidemiologické situace i podívat. 
Budeme se na vaši návštěvu těšit.

Přestože se jaro snaží vzít za kliku, 
musely zůstat dveře mateřských škol 
od 1. března 2021 zavřené z důvodu 
nařízení vlády. A to znamenalo zavést 
i v mateřských školách distanční výuku. 
Zavedena byla ve všech třídách, pou-
ze děti předškolního věku ji ale měly 
povinnou.

Pro děti a rodiče byl na každý týden připra-
ven soubor materiálů, aby se děti mohly na-
dále vzdělávat. Tyto soubory byly následně 
umístěny na školní web nebo do soukro-
mých skupin na sociálních sítích. Také se 
jednou týdně konala on-line schůzka, aby 
se učitelé s dětmi viděli a zároveň poskytli 
zpětnou vazbu k zpracovaným materiálům.

Do příprav se zapojili i provozní zaměst-
nanci například vymýšlením jarních re-
ceptů, zdravých svačinek, které si rodiče 
s dětmi mohli doma vyzkoušet a pochut-
nat si na nich. Také byli nápomocni při in-
dividuálním vydávaní výtvarných potřeb 
a různých materiálů.

Pro zpestření této neobvyklé situace 
se naše MŠ zapojila do on-line 

projektového dne „Jaro bere 
za kliku“, kdy děti s rodiči mohli 
sledovat divadelní představe-

ní „Jak přichází jaro“ a následně si 
k němu vyzvednout v MŠ složku s pra-

covními listy, různými aktivitami a hrami.

Po vyplnění těchto aktivit a pracovních 
listů získaly děti indicie, co je čeká, až 
se vrátí zpět do školky. Z indicií vyplý-
vá to, že si společně zvelebíme školní 

zahradu sázením různých květin a rost-
lin za přítomnosti odborníka. Taktéž se 
děti mohou těšit na nové zahradní prv-
ky, které se na zahradě během uzavře-
ní postavily.

Tímto bychom rádi za celou 64. MŠ po-
děkovali městskému obvodu Plzeň 4 za 
financování těchto prvků, a tím pádem 
i za udržení dětí v naději, že vše už bude 
jen dobré a my si s nimi prvky na zahra-
dě společně v slunných dnech užijeme.
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LET VRTULNÍKEM 

PLZEŇ A OKOLÍ
15.05.2021

+420 604 156 336 / +420 733 238 074

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 4

DOTAZNÍK - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlášené na dny 8. a 9. října 2021

Jméno, příjmení, titul: .......................................................................………….......................................................................................

Adresa trvalého bydliště (podle OP): …………………………………………..................................................................................…….

…………………………………………………………………… PSČ ……………………...

Rodné číslo: ................................  Státní občanství: …..…………………………….

ID datové schránky: ……………………………...........

Telefon/mobil: .....................………………..............…

PODPIS DAŇOVÉHO PROHLÁŠENÍ: členové komisí, kteří si budou chtít uplatnit slevu na dani, si daňové prohlášení osobně 
podepíší po složení slibu u personalistek – kancelář č. 17 (případně tamtéž nejpozději do 15. 10. 2021).
Daňovou slevu si mohou uplatnit studenti, důchodci, lidé v evidenci ÚP, ženy na mateřské/rodičovské dovolené…, pokud pro 
měsíc říjen 2021 nemají daňové prohlášení podepsané u jiného zaměstnavatele.

Vaše shora uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4.

V ..........................   dne ..................... 

                                                                                                                                                                                ..........................................
                                                                                                                                                                                                 podpis

Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací nebo vhoďte do schránky umístěné u vstupních dveří do budovy ÚMO 
Plzeň 4 nebo zašlete poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, Plzeň, 312 64), a to nejpozději do 15. 7. 2021.



DOUBRAVECKÉ LISTY - vydavatel MO Plzeň 4. Náklad 13 500 ks. Podle zák. 46/2000 Sb. registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 15152. Za obsah odpovídá jeho autor. Neprodejný výtisk. 
Další číslo Doubraveckých listů vyjde v květnu. Články autorsky neoznačené jsou zpracovány redakčně. Své příspěvky zasílejte na e -mailovou adresu: svabekja@plzen.eu. Vydavatel si vyhrazuje 
právo bez udání důvodu inzerci odmítnout. Grafická úprava a sazba: WEST MEDIA Communication, s. r. o., Plzeň. Tisk: NAVA Tisk, s. r. o., Plzeň.

Pozvánka na on-line stream
Představení studie nádrže 
v Bukovci

Jak bude vypadat nádrž 
v Bukovci a jakých úprav 
dozná její okolí?

Zveme Vás k představení 
studie.

Kdy:
26. dubna v 18.00 hodin

Kde:
Facebook MO Plzeň 4

Seznam hostů:
Zástupci Útvaru koncepce 
a rozvoje města Plzně, 
Městského obvodu Plzeň 4 
a krajinářského ateliéru Land05.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Vedení MO Plzeň 4


