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Výsadba včelí loučky

Luční kvítí a včelí loučka opět rozzáří ve-
řejný prostor ve čtvrtém obvodu. Včelí 
loučka i letos vykvete na rohu Chrástecké 
a Doubravecké ulice, kde již zoralo půdu 
Zemědělské družstvo Červený Hrádek. Vzá-
pětí zde byla vysázena svazenka, pohanka 
a slunečnice. Ještě více než loni by se pak 
letos mělo rozzářit luční kvítí u Baumaxu 
a u “Stavebních strojů”.

Podchody vyčištěny

Podchody na Doubravce prošly očist-
nou kúrou. Kromě tradičního tlakového 
čištění proběhla v úterý 20. dubna také 
jejich dezinfekce.

Divadlo Pluto vrací peníze

Divadlo Pluto bude každý čtvrtek od 
6. května do 30. června vracet pení-
ze vlastníkům vstupenek na neusku-
tečněná představení, a to od 15 do 
19 hodin v pokladně divadla. Diváci 
a fanoušci si mohou za vstupné nechat 

vrátit peníze, mohou vstupenku vymě-
nit za poukázku ve stejné hodnotě, ne-
bo mohou vstupenky nechat propad-
nout a stát se tak nepřímým a anonym-
ním dárcem divadla.

Rychlý zásah hasičů

Rozsáhlý požár zachvátil v pátek 9. dubna 
panelový dům v ulici Ke Kukačce. Událost 
se i díky rychlému zásahu hasičů naštěs-
tí obešla bez vážných zranění osob. Na 
místě zasahovali také dobrovolní hasiči 
z Doubravky a Červeného Hrádku.

Milí sousedé,

jaro si letos dává na čas, 
a i když slunných dnů jsme 
si zatím užili  poskrovnu, 
máme co slavit. V době, kdy 
si připomínáme 76 let od 
osvobození americkou ar-
mádou, opět zažíváme, jak 
svoboda chutná a jak je pro 
nás všechny důležitá. Děje 
se tak nejen díky tradičním oslavám 
konce války, ale i díky ustupující pan-
demii na území naší republiky a s tím 
souvisejícím rozvolňováním.

Kromě investic nebo úprav zeleně, které 
běží nepřetržitě, tak můžeme pomalu 
a se vší opatrností začít připravovat 
kulturní a společenské akce. Alespoň 
podle rozhovorů s vámi je to právě se-
tkávání, které nám všem chybělo nej-
více a na které se tolik těšíme.

V dubnu, ještě postaru a v on-line pro-
středí, proběhlo představení studie 

rekonstrukce vodní nádrže v Bukovci. 
A ačkoliv kladných ohlasů jsme za-
znamenali většinu, mnoho z vás se 

obává, že zvelebené místo bude sloužit 
k pořádání velkých kultur-
ních akcí či koncertů. Chci 
zde všechny ubezpečit, že 
nebude. Žádné stánky s ob-
čerstvením, koncerty nebo 
festivaly klidný ráz Bukovce 
narušovat nebudou. Zároveň 
i doufám, že jsme rozptýlili 
obavy místních, kteří se před 
lety obávali, že nádrž by se 
v budoucnosti mohla změ-
nit v biotop nebo jezírko.

První vlaštovkou ze zmíněných kultur-
ních a společenských akcí jsou letní 
příměstské tábory, které jistě uvítají 
děti i rodiče. Trvalý zájem o tábory nás 
těší a je pro nás závazkem připravit pro 
účastníky táborů opravdu kvalitní pro-
gram, a to nehledě na ta koronavirová 
omezení, která přetrvávají.

Při této příležitosti bych chtěl poděko-
vat i vedení našich šesti mateřinek, ve 

kterých je zase živo. Děkuji jim za to, jak 
v době pandemie zvládly přesedlat na 
distanční výuku, která byla na výborné 
úrovni. Žádná technika nenahradí lidský 
kontakt, obzvlášť, když se jedná o děti.

Pevně věřím, že do normálu se vrátí také 
sportovní vyžití. Oblast sportu a kul-
tury jsme moc rádi podpořili v rámci 
zastupitelstva, které se letos konalo již 
podruhé. Držím palce Handball club 
Plzeň – Újezd a TJ Sokol Doubravka, 
tedy našim sportovním klubům, které 
se rozhodly rozšířit své sportoviště a žá-
dat o podporu z grantu Národní spor-
tovní agentury.

Na závěr nemohu nezmínit pytlomaty, 
které si mnoho z vás přálo a projevilo 
o ně zájem. První dva pytlomaty jsme 
umístili pod Chlum. Zatím se jedná 
o zkušební provoz, který budeme vy-
hodnocovat a o všem vás budeme in-
formovat. První informace naleznete 
na zadní straně Doubraveckých listů.

Přeji vám krásné a pohodové jaro 
a pevné zdraví!

Váš starosta
Tomáš Soukup
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Vedení obvodu 
uctilo oběti náletu

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

Starosta Tomáš Soukup a místostarosta Zdeněk Mádr při pietním aktu v Jateční ulici.

Pietní akt v Sousedské ulici.

Památku obětí uctili i občané.
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Památku obětí druhé světové války a spo-
jeneckého náletu ze 17. dubna 1945, 
který je považován za nejtragičtější 
a nejničivější nálet na západočeskou 
metropoli, v sobotu 17. dubna ucti-
lo vedení městského obvodu Plzeň 4.

Kvůli epidemiologické situaci a vládním 
nařízením sobotní pietní akty proběhly 
bez účasti široké veřejnosti a na rozdíl od 
loňska také bez čestné stráže.

První z aktů se uskutečnil v Sousedské ulici, 
kde během náletu před 76 lety zahynulo 
118 osob. K místnímu památníku položili 
pamětní věnce a uctili památku zemřelých 
minutou ticha starosta čtvrtého obvodu To-
máš Soukup, místostarosta obvodu Zdeněk 

Mádr a Petr Osvald z Kanceláře primáto-
ra města Plzně. K památníkům přišlo také 
několik občanů.

„S úctou jsme vzpomněli na všechny obča-
ny, kteří se 17. dubna 1945 stali nevinnými 
oběťmi války. Važme si toho, že v Evropě 
dnes žijeme v míru a demokracii, a važme 

si odkazu těch, kteří v boji za tyto hodno-
ty zaplatili vlastním životem,“ řekl starosta 
Tomáš Soukup.

Kolonie srovnána se zemí

Citelně zasaženým místem byla dělnická 
kolonie nazývaná „Cikánka“ mezi Jateční 
ulicí a řekou Berounkou. V době druhé 
světové války v chudé čtvrti stálo více než 
sto domů bez zasklepení. V jediném zdej-
ším podzemním krytu zemřelo na následky 
ranního náletu 80 obyvatel.

„Následky tehdejšího bombardování byly 
tragické. V podzemním krytu, na který do-
padla letecká puma, zahynulo více než sto 
civilistů. Lidé, kteří v oblasti „Cikánky“ žili, 
mají tyto ničivé události dodnes v pamě-
ti. Věnovali jsme jim alespoň tichou vzpo-
mínku a v místě položili pamětní věnec,“ 
uvedl místostarosta Zdeněk Mádr.

Sobotní vzpomínkové akce uzavřel pietní 
akt na Habrmannově náměstí. Do zdejší 
základní školy v Masarykově ulici se po ná-
letu nevrátilo 38 dětí a učitelka Květoslava 
Zajícová. Při rekonstrukci Habrmannova 
náměstí zde byla na počest Květoslavy Za-
jícové vysazena lípa, památku všech obě-
tí náletu pak pod stromem připomíná od 
roku 2006 pamětní deska.

Spojenecký nálet proběhl 17. dubna 1945 
ráno. Cílem spojenců bylo mimo jiné zni-
čit seřaďovací nádraží, a znemožnit tak 
německým vojákům ústup po železnici. 
Řada bomb však dopadla mimo cíl. Podle 
historických pramenů jen v Plzni připravily 
o život až 850 civilistů.
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Lidé už znají budoucí podobu vodní 
nádrže v Bukovci. Nastiňuje ji studie 
z dílny renomovaného krajinářského 
ateliéru Land05, jež byla představena 
26. dubna v živém internetovém přeno-
su ze studia „streampoint.“ v prostorách 
areálu DEPO2015.

„Snažili jsme se nalézt kompromis mezi 
požadavky místních obyvatel, městského 
správce a orgánu ochrany životního pro-
středí. Věřím, že za pomoci jednoho z nej-
lepších ateliérů zahradní a krajinářské ar-
chitektury v republice se nám to podařilo,“ 
říká Jaroslav Holler, vedoucí úseku veřej-

ného prostoru a životního prostředí Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKRMP).

Právě ÚKRMP je zadavatelem studie, na 
které pracoval tým architektů a inženýrů 
pod vedením Martiny Forejtové z ateliéru 
Land05. Součástí studie byl také dendro-

Architekti navrhli proměnu 
vodní nádrže v Bukovci

Vizualizace budoucí podoby nádrže v Bukovci.

Za studií stojí prestižní ateliér Land05. Zd
ro

j: 
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logický průzkum. Proměna nádrže je na-
vržena tak, aby i nadále sloužila primárně 
místním občanům, nikoliv se stala turis-
tickým místem s produkcí kulturních akcí 
nebo koncertů.

„Obnova je plánována tak, aby nádrž dál 
plnila rekreační funkci s funkcí požární 
ochrany. Zatímco v létě nabídne odpoči-
nek u vody nebo místo pro setkávání, v zi-
mě si zase na ní mohou místní užívat brus-
lení,“ uvádí architektka Martina Forejtová.

Nový mobiliář i molo

Jakými úpravami místo projde? Zdi nádr-
že čeká zpevnění, doplněn bude pobytový 
mobiliář včetně šaten, toalet, posedového 
mola nebo žebříků do vody. V místě také 
vzniknou nové pobytové plochy a prostran-
ství u pramene bude vydlážděno kamen-
nou dlažbou z žulových odseků. Opravy 
se rovněž dočká dnes nefunkční dětské 
brouzdaliště.

Do severozápadní části území pak bude 
nově přivedena voda odtékající z nádrže. 
Tím se vytvoří malé tůňky a voda vzápětí 
odteče po své původní trase. Prostředí bu-
de vhodné pro řadu živočichů, například 
pro kuňku. Všechny úpravy jsou v souladu 
s lesním hospodářským plánem.

„Pro nás je důležité, že proměna nádr-
že vzniká zdola, tedy že autoři studie 
vycházeli z přání a požadavků občanů, 
které zazněly na veřejném projednání. 
Těší mě, že se tyto podněty podařilo 
do vize proměny nádrže zapracovat. Za 
nejdůležitější na celé studii pak považu-
ji to, že nám dává ucelený návod na to, 
jak v dalších pracích pokračovat,“ říká 
starosta Tomáš Soukup.

Sloužit bude místním

„Zapojení občanů do projektu v této fázi 
nekončí. Naopak, všichni měli možnost 
se k podobě studie po jejím představe-

ní vyjádřit, ať už formou názorů, nápadů 
nebo připomínek, které budou zapra-
covány. Za tímto účelem byla vyvěšena 
i plachta s podobou studie na vratech 
místní hasičárny,“ dodává místostarost-
ka Lenka Kočová.

Impulsem pro vypracování studie byl 
dlouhodobě špatný stav nádrže. Havarij-
ní stav objektu loni nechal opravit čtvrtý 
obvod, na jehož území se nádrž nachází. 
Zatímco o nádrž se starají bukovečtí dob-
rovolní hasiči, její okolí spravuje Správa 
veřejného statku města Plzně.

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

Zleva: Jaroslav Holler, Petra Soukalová, Martina 
Forejtová, Jiří Jodl, Tomáš Soukup a Pavla Dusíková.

Současná podoba bukovecké vodní nádrže.
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Domov dostal 
3 tisíce respirátorů

Čtyřka předala 
dary Domovince

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

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

Společné předání respirátorů 
v Domově pro seniory sv. Jiří. Zd
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Celkem tři tisíce respirátorů třídy FFP2 
obdržel v pondělí 12. dubna Domov pro 
seniory sv. Jiří na Doubravce od čtvrté-
ho obvodu a také Senátu.

„Společné předání symbolizuje nejen jed-
notu v boji proti pandemii, ale také uznání 
a poděkování všem zaměstnancům Domo-
va pro seniory sv. Jiří, který sídlí u nás na 
Doubravce,“ sdělil starosta čtvrtého obvo-
du Tomáš Soukup.

Zatímco čtvrtý plzeňský obvod zaříze-
ní věnoval tisíc respirátorů z vlastních 
zdrojů, Senát domovu dodal 2 tisíce 
ochranných masek. Senátor a starosta 
druhého obvodu Lumír Aschenbrenner 
dodal, že se v podstatě jedná o dar od 
Tchaj-wanu. Respirátory totiž byly vyro-
beny na výrobních linkách, které Čes-

ku darovala tamní 
vláda.

„Linek je celkem 
pět, přičemž jedna 

linka za měsíc doká-
že vyrobit celkem mili-

on respirátorů. První dávka, kterou dostal 
Senát na přerozdělení, čítá dvě stě tisíc 
kusů, já jsem jich obdržel něco přes dva 
tisíce,“ upřesnil během předání Lumír As-
chenbrenner.

Darované respirá-
tory přímo v domo-
vě převzal ředitel 
Městské charity 
Plzeň Pavel Ja-
nouškovec spo-
lečně s několika 
místními zaměst-
nanci, kteří budou 
masky využívat.

V domově pra-
cuje 50 zaměst-
nanců, kteří se 

starají o 70 klientů. Drtivá většina klientů 
je již naočkována vakcínou proti covid-19, 
u zaměstnanců byl podíl naočkovaných 
50 procent.

„Tři tisíce respirátorů nám vydrží měsíc. Nosit 
je budou zaměstnanci domova, senioři co-
by klienti mají v nošení ochranných pomů-
cek výjimku,“ upřesnil Pavel Janouškovec.

Sociální služba Domovinka, kde se sta-
rají o seniory, má od dubna nový čistič 
koberců a sušičku na prádlo. Vybavení 
jí věnoval městský obvod Plzeň 4.

„Domovinku vnímáme jako nezbytnou 
sociální službu pro seniory z celé Plzně, 
tedy i čtvrtého obvodu. Je vidět, že za-
městnanci o místní klienty pečují s láskou. 
Jsem moc rád, že je v jejich skvělé práci 
můžeme alespoň symbolicky podpořit,“ 
uvedl starosta Tomáš Soukup.

Ze strany vedení čtvrtého obvodu se jedná 
již o druhou návštěvu Domovinky v letošním 
roce. Poprvé obvod věnoval Domovince 
ochranné obličejové štíty, které tiskl na 
3D tiskárnách.

„Tehdy jsme s paní ředitelkou konzultovali 
možnosti podpory, ať už formou materiální 
pomoci nebo grantů, které náš obvod 
vypisuje. Nakonec jsme se dohodli na za-

koupení sušičky na prádlo 
a čističe koberců,“ sdělila 

místostarostka Lenka 
Kočová.

Domovinka provozuje 
stacionář pro seniory, kteří ze 

zdravotních důvodů nezvládnou žít sami, 
stará se o klienty, které rodinní příslušníci 
umisťují do domova jen přes den, a nabízí 
i terénní pečovatelskou službu, díky které 

senioři nemusí do pečovatelských zařízení.

„Stávající sušička na sušení prádla našich 
klientů už téměř nesuší, takže jsme moc 
rádi za novou. Vysavač využijeme v den-
ním stacionáři, kde máme canisterape-
uty a felinoterapeuty (terapeutické psy 
a kočky),“ uvedla ředitelka Domovinky 
Bohumila Hajšmanová.
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Odpadu výrazně přibylo, 
pomoci může i osvěta

Autorka: Bc. Lenka Kočová,
místostarostka MO Plzeň 4 pro životní prostředí
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Městský obvod Plzeň 4 se v posledních 
měsících, stejně jako ostatní obvody ve 
městě, potýká s nárůstem separovaného 
odpadu, který je často ukládán nespráv-
ným způsobem. Společnost Čistá Plzeň, 
která na základě objednávky města za-
jišťuje vývoz a likvidaci separovaného 
odpadu, hledá ve spolupráci s městem 
a městskými obvody řešení.

Problém s přeplňováním nádob je de facto 
celorepublikový. K této neutěšené situaci 
přispěl patrně i nedávný nouzový stav v sou-
vislosti s pandemií koronaviru. V domácnos-
tech bylo přes den více lidí, kteří pracovali 
z domova. Logicky tak docházelo k větší 
produkci odpadu z domácností. Zároveň 
se výrazně zvýšil počet internetových náku-
pů, které přispěly k větší produkci zejména 
papírových a plastových obalů.

Město Plzeň ve spolupráci s městskými 
obvody hledá způsob, jak navýšit kapacitu 
jednotlivých stanovišť na území města. 
Navýšení frekvence vývozu není bohužel 
aktuálně možné z provozních a finanč-
ních důvodů aplikovat plošně. Všechny 
zainteresované subjekty prosí občany 
o trpělivost a zároveň apelují, aby lidé 
nakládali s odpady správným způsobem. 
Například sešlápnuté PET lahve nebo roz-
ložené krabice výrazně přispějí k ušetření 
místa v nádobách.

Koho by více zajímalo, jak je svoz třídě-
ného odpadu v Plzni organizován, na-
lezne podrobnější informace nejen na 
webových stránkách Čisté Plzně (https://
www.cistaplzen.cz/nase-sluzby/cista-plzen
-pro-obcany/), ale i na stránkách ÚMO 4 
(https://umo4.plzen.eu/zivot-v-obvodu/
uklidy-udrzba-zelene-odpady/).

Systém svozu tříděného odpadu na území 
našeho obvodu je nastaven následovně:
 
•	 	vývoz	plastů	–	2x	týdně,	obvykle	pondělí	

a čtvrtek
•	 	vývoz	papíru	–	2x	týdně,	obvykle	úterý	

a pátek
•	 vývoz	skla	–	2–4x	měsíčně
•	 vývoz	bioodpadu	–	2x	týdně

Sběr a likvida-
ce biood-

padu je 
navíc za-
jišťován 

i pomocí vel-
koobjemových 

kontejnerů na biologicky rozložitelný od-
pad – viz opět webové stránky úřadu nebo 
dubnové Doubravecké listy. Tyto kontejnery 
jsou přistavovány v pravidelných termínech 
dle předem stanoveného harmonogramu. 
Občanům jsou rovněž sedm dní v týdnu 
k dispozici sběrné dvory – ten nejbližší se 
nachází na Jateční třídě.

Sběrné místo pro Červený Hrádek

Bohužel se velmi často setkáváme s tím, že 
občané nastavená pravidla nerespektují 
a odkládají odpad, doslova jak je napadne. 

Kolem nádob tak vzniká nepořádek, který 
zbytečně narušuje jinak pěkná a upravená 
prostranství. Proto bych ráda požádala občany 
o spolupráci. Náš městský obvod současně 
připravuje spuštění 
tzv. sběrného místa 
v Červeném Hrád-
ku, kde je v rámci 
našeho obvodu 
situace s odpa-
dy nejkritičtější. 
Zároveň aktuálně 
jedná s městem 
Plzní a Čistou Plzní 
o navýšení počtu nádob na vybraných stá-
vajících stanovištích, která jsou dlouhodobě 
problematická. Prosím, buďme všichni ohle-
duplní a dbejme společně na čistotu našeho 
obvodu. Rozhodně si to všichni zasloužíme.



8

Zastupitelé schválili dotace 
pro školství, sport i kulturu

Další obří úklid proběhl 
nedaleko Parku Potoční

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Lobezské louky se dočkají rozšíření. Zd
ro
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 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Místo v den úklidu.

Místo den po úklidu.
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V pořadí již druhé letošní zastupitelstvo 
městského obvodu Plzeň 4 proběhlo ve 
čtvrtek 22. dubna. Mezi mnoha body ne-
chyběla dotační podpora, zařazení rozšíření 
Lobezských luk do plánu investic nebo 
snížení počtu heren na území obvodu.

Jedním z prvních bodů bylo schválení 
přebytku hospodaření v loňském roce, 
který činí 17,6 milionu korun. Další body 
tvořily dotace v celkové výši 1,7 milionu 
korun. Podpora míří do několika oblas-
tí – životního prostředí, kultury, sportu, 

školství nebo zdravotnictví.

„Zastupitelstvo také podpořilo Handball 
Club Plzeň-Újezd částkou 250 tisíc korun 
a TJ Sokol Plzeň-Doubravka částkou 400 
tisíc korun. Oba sportovní kluby díky tomu 
mohou usilovat o dotaci z Národní spor-
tovní agentury. Pokud uspějí, mohou se 
těšit na nová sportoviště. Pokud neuspějí, 
schválené peníze zůstanou v obecní kase,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Zastupitelé rovněž rozhodli o individuální 

podpoře Sportmanie, podpořili dobrovol-
nické centrum TOTEM Doubravka a také 
Salesiánské středisko mládeže Plzeň – dům 
dětí a mládeže Plzeň.

Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o zařazení 
rozšíření Lobezských luk do plánu investic. 
Také došlo k zastropování počtu heren na 
území obvodu, jejichž počet byl snížen ze 
šesti na pět.

Další rozsáhlá úklidová akce po osobách 
bez domova proběhla ve čtvrtek 
8. dubna nedaleko Parku Potoční. Během 
pouhého dne byly z místa odklizeny 
stovky kilogramů odpadu. Osoby, které 
zde pobývaly, vykázala městská policie.

Mezi vzrostlými břízami bylo k vidění ně-
kolik stanů, nákupní košíky, kufry, police 
nebo tábořiště. To vše se nacházelo ne-
daleko přírodně cenné lokality u sv. Jiří. 
Část z harampádí po sobě uklidily přímo 
osoby bez domova, o zbytek se musela 
postarat najatá firma.

„Úklid probíhá především ručně, většinou 
v nepřístupných oblastech, kde nelze 
využít mechanizace. Převážně se jedná 
o komunální odpad a s ohledem na dro-
govou závislost některých osob i o odpad 
infekčního charakteru, na který je třeba 
brát zvlášť zřetel,“ říká Ondřej Formánek 
ze společnosti Bio Systém, která úklid 
realizovala.

Obdobný úklid se odehrál už v březnu 
na rohu Chrástecké a Doubravecké ulice, 
kde poblíž řeky Úslavy rovněž přespávalo 
několik osob bez domova.
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Autor: Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová, 
radní města Plzně a zastupitelka ÚMO 4 za hnutí ANO

Okénko 
zastupitelů

Autor: František Hlásek,
zastupitel za KSČM

Hasiči z Doubravky 
mají nový autobus
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Autor: Redakce MO Plzeň 4
Autobus již v barvách doubraveckých hasičů.

Vážení spoluobčané,

dovolte mně, abych se na vás obrátil s tím, co 
mne velice trápí. A to nejen jako zastupitele, 
ale i jako člověka! Pes, živý tvor, který dopro-
vází člověka již po desítky tisíc let, je mnohými 
z nás upřednostňován a často je i považován 
za rodinného přítele. Zejména pro osamělé 
starší lidi se pes stává životním druhem, bez 
jehož lásky by jejich život nebyl úplný.

Bohužel ale někdy dochází k tomu, že se „pá-
níček“ a zákonný vlastník v jedné osobě ne-
dostatečně stará o to, aby toto jeho vlastnictví 
nesnižovalo kvalitu života jeho spoluobčanů.

Pro důkaz nemusíme chodit daleko! Stačí 
se projít Habrmannovým parkem, který byl 
zbudován a je udržován za nemalé finanč-
ní prostředky vydávané z kapes nás všech. 
Bohužel se zde na každém kroku povalují 
psí exkrementy a už vstup do parku se stává 
poměrně obtížnou záležitostí. Minimálně pro 
boty návštěvníka.

Majitelé psů k tomuto bývají často lhostejní 
a k úklidu po jejich svěřencích je nepřivádí ani 
obvodem umístěné prostředky včetně speci-
álních hygienických sáčků. Každý návštěvník 
parku, zejména malé děti, je vystaven nepří-
jemným zážitkům. Místo příjemné relaxace 

a odpočinku, k čemuž 
je park určen především, 
se musí potýkat se zne-
čištěnými věcmi i rizikem 
přenosu infekcí!

Obracím se proto zejmé-
na na ty, kteří ne vždy po svém psím miláč-
kovi uklidí, a vyzývám je k větší ohleduplnosti 
k ostatním spoluobčanům. Těm pejskařům, 
kterým takovýto zcela samozřejmý a normální 
úklid nedělá problémy, moc za nás všechny 
naopak děkuji!

 

Vážení doubravečtí spoluobčané,

dovolte mi Vás srdečně pozdravit. V dnešních 
Doubraveckých listech bych se ráda zaměřila 
na květnové Slavnosti svobody. Tato velkolepá 
událost se těší velké pozornosti Plzeňanů, ale 
má výborné renomé i v zahraničí. Sama jsem 
se o tom přesvědčila při pracovních cestách.

V roce 2019 jsem s kolegy z Rady města na-
vštívila Slavnosti vylodění v Normandii, známé 

jako den D. V Arromanches jsme odhalili 
pamětní desku Československé samo-

statné obrněné brigády. Tato jednotka 
byla součástí britských spojeneckých 
vojsk, zasloužila se o obléhání města 

Dunkerque. Československá stopa zane-
chala v Normandii uznání i povědomí o naší 
vlasti. Nejen zde jsme měli možnost předsta-
vit naše Slavnosti svobody. V loňském roce 
jsem navštívila Velvyslanectví ČR ve Washin-
gtonu, kde jsem se shledala s plzeňskými ro-
dáky, kteří emigrovali do USA. Vyprávěli mi 
své příběhy i zavzpomínali, jak město bylo 
špinavé a velmi industriální. Naše fotopre-
zentace Plzně je zaskočila, zmínili, že jsou 
pyšní na naše město, jak se změnilo, co vše 
je během oslav k vidění. Slíbili, že jakmile 
podmínky dovolí, rádi se přijedou přesvěd-

čit na vlastní oči.

Srdečné pozvání by-
lo uděleno i Američa-
nům s českými kořeny, 
které jsme potkali ná-
sledně v Českém domě 
v New Yorku.

Je velmi důležité udržovat povědomí o naší 
historii a neustále si ji připomínat. Tyto pra-
covní cesty mě obohacují rovněž jako peda-
gožku, mohu tak svým žákům během učiva 
zprostředkovávat své zážitky.

Sláva našim osvoboditelům!

Nový autobus, který bude sloužit ja-
ko evakuační dopravní prostředek 
v rámci mimořádných událostí měs-
ta, dostali 26. března dobrovolní ha-
siči z Doubravky od krajské policie.

“Děkuji  PČR za darovaný autobus. 
Doubravečtí dobrovolní hasiči odvá-
dějí skvělou práci a mě těší, že no-
vý přepravní prostředek zvýší jejich 
akceschopnost. Autobus už prošel 
nezbytnými úpravami a je připraven 
pomáhat,“ říká místostarosta obvodu 
Václav Beran.
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Školky hlásí 
otevřeno

V Červeném Hrádku 
je bezpečněji

Děti v 54. mateřské škole si návrat užívají.

Úpravy prostoru v Červeném Hrádku.
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Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Lenka Kočová, 
místostarostka MO Plzeň 4

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ v 23. týdnu 2021

Sousedská 9 (kolmá stání) 7. 6. 2021 pondělí

Družby 7 (podélná stání) 8. 6. 2021 úterý

Ke Kukačce 3 (kolmá stání) 9. 6. 2021 středa

Polední 35 - 37 (kolmá stání) 10. 6. 2021 čtvrtek

Lesní 2, z boku domu (kolmá stání) 11. 6. 2021 pátek
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ek

Do mateřských škol se v pondělí 26. dub-
na opět vrátily děti. Nejinak tomu bylo 
v případě šesti mateřinek ve čtvrtém 
obvodu, které hned v první den zahá-
jily ostrý provoz.

Školky na konci dubna otevřely jen ve 
třech krajích, kde to epidemiologická si-
tuace umožnila – kromě toho Plzeňského 
se jednalo také o Královéhradecký a Kar-
lovarský kraj. Mateřinky přijaly děti bez 
povinného testování i bez povinnosti nosit 
roušku či respirátor. Naopak zaměstnanci 
školek musí podstupovat testování jednou 
týdně a nosit ochranu úst a nosu.

„Organizace nástupu dětí proběhla hlad-
ce, bez problémů se obešlo i stravování. 
V první den k nám nastoupilo celkem 120 
dětí, o týden později jsme měli už 140 dě-
tí, což jsou zhruba čtyři pětiny z celkového 

počtu,“ sdělila ředitelka 54. mateřské školy 
Lenka Kocumová.

Bez potíží se obešel i nástup dětí v 6., 33., 
50., 57. a 64. mateřské škole. Celkem škol-
ky ve čtvrtém obvodu hned po znovuote-
vření přivítaly přes pět set dětí. Ty se podle 
ředitelek nemohly návratu do školky do-
čkat, ulevilo se ale také rodičům.

„S distanční výukou jsme se popasovali, 
pomohlo nám v tom i dobré vybavení 

od Správy informačních technologií měs-
ta Plzně,“ zhodnotila nucenou distanční 
výuku Lenka Kocumová. Snahu a ocho-
tu školek reagovat na nové výzvy ocenili 
také rodiče.

Například mateřská škola ve Staniční uli-
ci pro děti a rodiče v době lockdownu 
připravila tři stezky s úkoly (velikonoční, 
jarní a čarodějnickou) v blízkém parku 
V Homolkách.

V Červeném Hrádku v ulici Červenohrá-
decká v úseku nad Sokolovnou byly in-
stalovány dřevěné sloupky coby dočasné 
řešení za účelem zajištění bezpečnosti 
chodců do doby, než bude v těchto mís-
tech vybudován chodník.

MO Plzeň 4 dostal tento podnět od někte-
rých zastupitelů, místních občanů a členů 
TJ Sokol Červený Hrádek. Problematika 
byla rovněž projednána v rámci Pracovní 
skupiny pro Červený Hrádek. Návrh na osa-
zení sloupků zpracovala Správa veřejného 

statku města Plzně, souhlas s provizorním 
řešením dal správce komunikace – Správa 
a údržba silnic Plzeňského kraje. Tímto do-
pravním opatřením se zamezuje parková-

ní aut, která zde chodcům překážela. Lidé 
tak museli vstupovat přímo do vozovky.
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Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace a nařízení vlá-
dy i nadále nepřejí kulturním a společenským akcím, mezi 
které patří i tradiční gratulace jubilantům, vyrazilo vedení 
městského obvodu Plzeň 4 pogratulovat seniorům rovnou 
za nimi domů.

První z netradičních 
gratulací proběhly 
ve středu 21. dubna, 
kdy za 25 jubilanty 
vyrazili místostaros-
tové obvodu Zde-
něk Mádr a Vác-
lav Beran. Prvním 
z jubilantů, který 
se dočkal gratu-
lace a tradičního dárkového balíčku, byl pan Karel Jochmann, 
jenž oslavil 91 let.

K obnovení tradičních slavnostních aktů úřad přistoupí hned, jak 
to epidemiologická situace a nařízení vlády umožní.

Další zprávy 
z obvodu

Gratulace 
jubilantům

www.radio-smile.cz

S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO LÍP! 

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Inzerce

Zleva: Jubilant Karel Jochman, 
místostarosta Zdeněk Mádr 
a místostarosta Václav Beran. Zd
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Škola vysílá z ptačí budky

Unikátní možnost sledovat život ptačí ro-
dinky nabízí webkamera v ptačí budce 
28. základní školy v Rodinné ulici. Projekt, 
který slouží k výchově žáků i široké veřej-
nosti, sklidil úspěch na Facebooku měst-
ského obvodu Plzeň 4, kde lidé naleznou 
také odkaz na webkameru.

Chystá se den sousedů

Hned několik akcí, které si zaslouží pozor-
nost, připravilo DEPO2015. První z nich je 
již tradiční Evropský den sousedů, který 
Plzeňany vybízí k pořádání sousedských 
slavností od roku 2014.

Letos „sousedský den“ proběhne 26. červ-
na. Zapojit se do něj mohou i obyvatelé 
čtvrtého obvodu pořádáním společné ve-

čeře. Kontakt a adresu večeře sta-
čí do 31. května zaslat na email 

sousede@depo2015.cz. Po re-
gistraci se „pořadatelé večeře“ 
stanou součástí webové mapy 

večeří. Pak už jen vyberou z nabíd-
ky vystoupení, která se odehrají před 

jejich domem.

Na Čtyřku zavítá festival WALLZ

Novinkou na 
území čtvrté-
ho obvodu 
bude druhý 
ročník úspěš-
ného festivalu 
WALLZ, jehož 
cílem je pod-
pora kvalit-
ního umění ve veřejném prostoru měs-
ta Plzně. Festival bude probíhat v ulicích 
města Plzně a v areálu DEPO2015 od 14. 
do 19. června.

„Ve městě se objeví díla amerického umělce 
dlouhodobě žijícího a pracujícího v Berlíně 
Brada Downyho, dále Johannese Mundin-

gera, Jan Kalába, Jakuba Tytykalo a dalších,“ 
říká Lucie Kaslová z DEPO2015. Celkem je 
v plánu deset instalací, které budou na pa-
nelových domech i veřejných objektech.

Výstavou provede 
i pamětnice z Doubravky

Obdobím od osvobození Plzně po pád 
komunistického režimu provede unikátní 
výstava Osvobození bez svobody, kterou 
připravuje Paměť národa Plzeňský kraj.

„Lidé, kteří dějiny 20. století prožili na 
vlastní kůži, odvypráví své příběhy díky 
moderním technologiím interaktivním 
způsobem,“ říká Markéta Čekanová z Pa-
měti národa.

Jednou z pamětnic, která veřejnost zasvětí 
do historie, je i rodačka z Doubravky paní 
Hana Moravcová, jejíž otec se stal obětí 
Akce Kámen.

Výstava bude k vidění v Návštěvnickém cen-
tru Plzeňského Prazdroje od chvíle, kdy to 
umožní vládní nařízení. Potrvá do 6. srpna.
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PYTLOMATY
NA ČTYŘCE

Městský obvod Plzeň 4 
reaguje na přání občanů
a uvádí do zkušebního 
provozu dva pytlomaty.

Co je to pytlomat?

•  Pytlomat slouží všem, kteří chtějí 
pomoci s úklidem na Čtyřce, 
a vyčistit tak přírodu nebo okolí 
svého bydliště od nežádoucího 
odpadu.

•  V pytlomatech si zdarma můžete 
odebrat úklidové pytle a ochranné 
rukavice.

•  Naplněné pytle umístíte zpět 
k pytlomatu. O odvoz odpadu už 
se postará úklidová četa čtvrtého 
obvodu.

Kde najdete pytlomat?

•  Pilotní pytlomaty byly umístěny 
pod Chlum, a to vedle kapličky 
u Zábělské ulice a u informační 
tabule u Ejpovického železničního 
tunelu na straně ke sv. Jiří.

•  Detailní informace včetně 
lokalit s pytlomaty naleznete po 
vyhodnocení zkušebního provozu 
v červnových Doubraveckých 
listech, na webu 
www.umo4.plzen.eu/pytlomat 
a informační lince 378 031 114.

Děkujeme všem, kteří pytlomaty 
využijí!

Doubravecký
klub


