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Aktuality 
ze Čtyřky

Thalii získal Tomáš Dvořák

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství v ob-
lasti loutkového divadla převzal v sobotu 
9. října v historické budově Národního diva-
dla v Praze Tomáš Dvořák, dlouholetý umě-
lecký šéf a režisér Divadla Alfa sídlícího na 
Doubravce. Na plzeňské scéně vytvořil více 
než 50 inscenací, desítky dalších pak i jinde 
v České republice a v zahraničí. Gratulujeme!

Ornitologická vycházka

Ornitologickou vycházku v rámci tradičního 
Festivalu ptactva uspořádali v sobotu 9. října 
záchranáři ze Záchranné stanice živočichů 

v Zábělské ulici v Plzni. Oblíbený pochod od 
Velkého boleveckého rybníka na Doubravku 
proběhl po dvou letech a zúčastnilo se jej 
přes padesát zájemců včetně dětí. Vycház-
ku završil Den otevřených dveří v záchranné 
stanici, kam zavítalo přes 150 návštěvníků.

Vichr polámal akáty

Silný vítr, který 21. října zasáhl celou Českou 
republiku, se nevyhnul ani čtvrtému plzeň-
skému obvodu. Způsobil především pád 
větví, a to hlavně v úseku Masarykovy ulice, 
kde popadaly větve akátů. Úřad městského 

obvodu zaevidoval také jeden padlý strom 
a poškozenou střechu ve Smrkové ulici.

Výstava v galerii THAMBOS

Tvorbu známé pražské výtvarnice Heleny 
Štefkové-Hruškové je možné až do polo-
viny prosince spatřit v galerii THAMBOS 
v Mohylové ulici. „Jedná se o jednu z nej-
významnějších českých žijících malířek, 
která zobrazuje krajinu a květiny impresi-
onistickou formou,“ uvádí majitelka gale-
rie Marie Vechová. Výstava zahrnuje olejo-
malby na plátně.

Vážení spoluobčané,

mám dojem, že kdybych se 
kohokoliv z vás zeptal, o čem 
teď nejvíc přemýšlí, myslím, že 
by nebylo mnoho těch, kdo by 
zmínili příchod adventu a Vá-
noc. Naše mysl se v této zvláštní 
době spíš zaměřuje na to, jak se 
bude v nejbližších dnech a týd-
nech vyvíjet situace kolem pan-
demie koronaviru a na to, co nás v nejbližší 
době čeká. Vždyť máme ještě v čerstvé pa-
měti ty loňské Vánoce, kdy jsme z důvodu 
omezujících opatření nemohli navštívit své 
přátele a blízké, rodinu a být prostě spolu.

Přesto se adventní čas nezadržitelně blíží. Je 
to čas, kdy se denní světlo rychle krátí, večery 
se prodlužují, rána procitají z dlouhých nocí 
pozdě a zároveň nás obklopuje zvláštní at-
mosféra, plná rozjímání a očekávání.

Připravujeme se na blížící Vánoce 
tím, že zdobíme a uklízíme naše 

domovy. Chystáme se na to, že 
pod stromečkem budeme chtít 

ostatní obdarovat a udělat jim ra-
dost. Navštěvujeme různé adventní 

koncerty a jiné kulturní akce, 
aby nás připravily a naladily na 
tu vánoční atmosféru.

Se svými sousedy a známými 
se potkáváme jako jindy, ale 
přece jen jsme si v tom sváteč-
ním čase nějak bližší… Výrazem 
toho je prosté podání ruky s po-
přáním hezkých svátků, jejímž 
stiskem jako by prostupovala 
vzájemná úcta a tolik potřebná 

pospolitost. Škoda, že takový pocit nemáme 
častěji, ale buďme šťastní, že se tak děje ale-
spoň o Vánocích.

K úvaze, proč vlastně Vánoce slavíme, 
můžeme mít několik důvodů. Jedni se 
možná nad poselstvím Vánoc nezamýš-
lejí a prostě si to užijí. Druzí je slaví, pro-
tože se narodili v této křesťanské kultuře 
a protože tento svátek je velmi radostný 
a oblíbený. Další je vnímají zejména jako 

připomenutí narození Ježíše Krista.

Ať už patříme ke kterékoliv skupině, ne-
měli bychom v adventním a vánočním čase 
zapomínat na ty, kteří jsou nemocní nebo 
osamělí, ale ani na ty, po nichž zůstalo 
o Štědrém dnu při večeři prázdné místo.

Samozřejmě i my na naší doubravecké 
radnici bychom rádi přispěli k této jedi-
nečné atmosféře, takže chystáme tradiční 
vánoční výzdobu našich ulic a zároveň si 
vás dovoluji pozvat na tradiční rozsvícení 
vánočního stromku na Habrmannově ná-
městí v sobotu 27. 11. 2021 od 18.00 hod. 
Snad se nebude opakovat situace z loň-
ského roku, kdy jsme byli nuceni rozsvě-
cet vánoční stromeček bez vás, našich 
spoluobčanů.

Přeji vám i vašim rodinám pohodový ad-
ventní čas a klidné láskyplné prožití Vá-
noc. Do nového roku pak všem hlavně 
hodně štěstí, zdraví a pokud možno spl-
nění všech přání, se kterými do něho bu-
dete vstupovat.

Ing. Zdeněk Mádr
místostarosta MO Plzeň 4, ODS

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Až 26 milionů korun má záměr proinves-
tovat vedení městského obvodu Plzeň 
4 v příštím roce, pokud mu jej schválí 
v navrženém rozpočtu prosincové za-
stupitelstvo.

Investice by se měly týkat zejména dlouho 
připravované rekonstrukce prostoru před 22. 
základní školou v očekávané výši zhruba 10 
milionů korun. Místo nehostinného prostoru 
před školou vznikne místo pro setkávání 
a odpočinek nejen pro děti a učitele, ale i pro 
širokou veřejnost. Kromě nových chodníků, 
laviček a terénních posezení je počítáno 
s novým a dnes chybějícím osvětlením.

Nová parkovací místa za zhruba 2,5 milionu 

korun by měla 
vzniknout 

v  u l i c i 
K e  s v . 

Jiří před 
14. základní 

školou. Tím by 
se mělo z velké míry zabránit tradičním 
každodenním zácpám v ranních hodinách, 
kdy rodiče přivážejí děti do školy. Zvýšila 
by se také bezpečnost dětí při vystupování 
z aut a přebíhání do budovy školy.

Zhruba stejné finanční prostředky je obvod 
připraven investovat do 1. etapy parkování 
U Pražské dráhy, aby se využil prostor vy-
tvořený protihlukovou zdí a vybudováním 
podchodu v ul. Potoční v loňském roce. 
Realizací záměru by v této lokalitě vzniklo 
28 nových parkovacích míst pro veřejnost.

Částku ve výši 7 milionů korun má obvod 
připravenu ke schválení jako příspěvek 
městu na realizaci cyklostezky a pěšího pro-

pojení mezi Újezdem a Červeným Hrádkem 
a spojovací komunikace mezi Červeným 
Hrádkem a Bukovcem. Celkem 2,5 milionu 
korun by pak měl obvod poslat městu jako 
podíl na přípravě a realizaci nové mateřské 
školky v Újezdě.

Drobnějšími investicemi, které bychom rádi 
zrealizovali, jsou sběrné místo v Červeném 
Hrádku, obnova několika kontejnerových 
stání a průšlapů v rámci celého obvodu.

Mezi připravované projektové dokumentace 
patří zejména pěší zóna za OD Centrum, 
projektová příprava infrastruktury budoucí 
turistické chaty na Chlumu a parkování v ul. 
Družby a Nad Dalmatinkou. Pokračovat 
v projektové přípravě chce obvod rov-
něž na nově získaných pozemcích u řeky 
Úslavy, a připravit tak významné rozšíření 
stávajících vodních ploch Lobezských luk 
a Lobezského parku.

Ve znamení investic se nese podzim ve 
čtvrtém plzeňském obvodu. Doslova 
před očima roste nová stanice krajské 
záchranné služby, již dokončená je 
rekonstrukce části Rokycanské ulice 
a v plném proudu je i obnova vnitrob-
loku Smrková.

Nová výjezdová základna krajské záchranné 
služby a výcvikové středisko za 47,5 milionu 
korun vzniká ve Hřbitovní ulici přímo naproti 
hasičské zbrojnici. Investice Plzeňského 
kraje má být hotova přesně za rok, kdy 
by nová stanice měla nahradit dosavadní 
provizorní prostory v ulici Ke sv. Jiří. Stavební práce odstartovaly také na jednom 

z vnitrobloků ve Smrkové ulici, který za 3,5 
milionu korun revitalizuje Správa veřejného 
statku města Plzně. V rámci akce je řešena 
úprava současných parkovacích stání, která 
budou zlegalizována, Vodárna Plzeň a.s. 
v úseku obnoví vodovodní a kanalizační řad 
a rovněž dojde k obnově zeleně a vzniku nové 
plochy pro nádoby na odpad.

S příchodem zimy se ulevilo také řidičům na 
Rokycanské ulici, kde Ředitelství silnic a dálnic 

opravilo úsek silnice 1/23 v úseku Kyšice – 
Plzeň. Rekonstrukci 3,2 kilometru dlouhého 
úseku za 36,72 milionu korun si vyžádaly 
nerovnosti na vozovce, jejíž konstrukce byla 
během prací zesílena.

Město Plzeň také úderem října začalo s opravami 
popraskaného asfaltu a výtluků v ulicích Nad 
Koupalištěm a K Papírně. Příjezdová komuni-
kace do Bukovce již byla v havarijním stavu.

Investice jsou 
v plném proudu

Obvod má na příští rok 
velké investiční plány

Autor: Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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záchranky ve Hřbitovní ulici.
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Rovných 65 nápadů, jak zlepšit život 
v okolí svého bydliště, navrhli lidé 
v 2. ročníku participativního rozpočtu 
městského obvodu Plzeň 4. Celkem 9 
z nich označila Komise rozvoje při Ra-
dě městského obvodu Plzeň 4 za pro-
veditelné. Právě o těchto projektech 
nyní mohou lidé hlasovat. Vítězný pro-
jekt nebo projekty s nejvyšším počtem 
hlasů obvod zrealizuje.

„Velmi mě těší, že změny, které jsme v par-
ticipativním rozpočtu před zahájením dru-
hého ročníku učinili, měly kýžený efekt,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Největší z nich bylo zrych-
lení celého procesu par-
ticipativního rozpočtu 
tak, aby byl atraktivnější 
a rychleji přinesl výsled-
ky. „Zatímco v rámci prv-
ního ročníku lidé mohli 
podávat návrhy na zlep-
šení Čtyřky po tři měsíce, 
během kterých nám za-
slali 49 nápadů, letos byl 
pro navrhování vyčleněn 
jeden měsíc, během kte-
rého jsme obdrželi pěta-
šedesát nápadů,“ dodává 
starosta.

Hlasování probíhá od 
15. listopadu a potrvá až 
do 12. prosince. Hlasovat 

je možné elektronicky na www.rozhod-
netesami.cz nebo pomocí přiloženého 
formuláře. Výsledky hlasování včetně ví-
tězného projektu budou oznámeny ještě 
před začátkem vánočních svátků.

„Mezi proveditelné návrhy patří pořízení 
stolů na ping-pong, umělá lezecká stěna, 
psí loučka pro výcvik psů nebo hřiště na 
pétanque. Za dobrý nápad považuji i in-
stalaci laviček podél stromové aleje pod 
Chlumem, která zvítězila v prvním roční-
ku participativního rozpočtu a která byla 
vysázena loni na podzim,“ říká místosta-
rostka obvodu Lenka Kočová.

Podle koordinátorky participativního roz-
počtu Martiny Seidlerové z Úřadu měst-
ského obvodu Plzeň 4 bylo celkem 55 z 65 
návrhů podáno elektronickou formou.

„Většina nápadů byla formulována do ně-
kolika vět, šest návrhů nám přišlo v pro-
pracované formě včetně zákresů, rozpočtů 
a ilustračních obrázků. My jsme samozřej-
mě rádi za každý nápad a těší nás, že jich 
v druhém ročníku přišlo tolik,“ říká Marti-
na Seidlerová.

Participativní rozpočet je moderním ná-
strojem, díky kterému se může veřejnost 
zapojit do rozhodování o způsobu využití 
peněz z veřejných rozpočtů. Nástroj vyu-
žívá zhruba stovka měst, obcí a městských 
částí v ČR. Z velkých plzeňských obvodů 
je čtvrtý obvod zatím jediný.

Do finále participativního 
rozpočtu jde 9 projektů

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

Rozhodněte sami, který projekt pro vás postavíme na Čtyřce.

1 Venkovní stoly na ping-pong Umístění stolů na ping-pong ve veřejném prostoru na Čtyřce rozšíří možnosti 
rekreačního sportu pro celou rodinu.

2 Umělá lezecká stěna Menší lezecká stěna v některém z parků na Čtyřce pomůže rozvíjet dovednosti 
dětí i dospělých. V krásné přírodě kousek od obytné oblasti bude možné posílit 
celé tělo.

3 Veřejné ohniště Veřejné ohniště nabídne prostor pro posezení s přáteli i rodinou a ideální pro-
stor pro opečení buřtů a pobyt na čerstvém vzduchu.

4 Psí loučka Větší oplocené hřiště pro psy nabídne herní prvky ze dřeva na prolézání, slalom 
a překážky. Hřiště podpoří pohybový rozvoj psů a umožní jejich zábavné venče-
ní. Součástí budou lavičky k posezení.
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5 Hřiště na turnaje v pétanque Nové hřiště na pétanque u parkoviště v Lobezském parku bude splňovat para-
metry pro pořádnou hru i pořádání turnajů. Zpevněný prostor o rozměrech 36 
x 26 metrů bude možné využít i pro jiné – obdobné – hry.

6 Venkovní hřiště na florbal Rekonstrukce dosluhujícího stávajícího hřiště na hřiště s  umělým povrchem, 
které by bylo vhodné pro hraní florbalu. Nové hřiště podpoří sportovní vyžití 
dětí i dospělých.

7 Lavičky v aleji pod Chlumem Doplnění laviček v úseku aleje pod Chlumem, která zvítězila v prvním ročníku 
participativního rozpočtu, zpříjemní procházky nejen starším občanům. Lavičky 
mohou být doplněny i v širším okolí.

8 Na koloběžce do školy Vybudování parkovacího místa pro dětská kola a koloběžky u ZŠ v Plzni-Újezdě. 
Stání budou krytá a uzamykatelná tak, aby na ně nepršelo a aby se snížilo riziko 
jejich odcizení.

9 Workoutové hřiště Workoutové hřiště v blízkosti areálu SK SENCO Doubravka poblíž cyklostezky 
potěší amatérské i profesionální sportovce. Stane se nejen vhodným doplňkem 
v rámci klubových tréninků, ale bude volně přístupné i pro zájemce z řad široké 
veřejnosti.

Plzeň 4ParticipativníParticipativní rozpočet  / hlasovací lístek

Jméno

Telefon

Hlasuji pro projekty
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2

Vyplněný hlasovací lístek odevzdejte na podatelnu městského úřadu Plzeň 4, přízemí budovy Mohylová ulice 55.

Nejvyšší volební účast z velkých městských 
obvodů v Plzni zaznamenal v říjnu v pro-
běhlých parlamentních volbách městský 
obvod Plzeň 4. Zatímco volební účast 
v celé Plzni činila 64,59 %, na Čtyřce díky 
vysokému zájmu občanů o volby přesáhla 
67 procent.

„Parlamentní volby na území městského 
obvodu Plzeň 4 proběhly bez komplikací. 
Drtivá většina voličů se chovala slušně a re-
spektovala nařízení související s pandemií 
covid-19,“ uvedla Štěpánka Kanická z Odboru 

právního, správních činností a organizačního.

Čtvrtý obvod v Plzni patří mezi premianty 
ve volební účasti dlouhodobě. Letos k vo-
lebním schránkám přišlo celkem 67,3 % 
voličů. V těsném závěsu se umístil druhý 
městský obvod s účastí 65,69 %, v prvním 
městském obvodě činila volební účast 64,64 
%. Na chvostu ze čtyř největších obvodů 
města Plzně pak skončil centrální (třetí) 
obvod s účastí 60,97 %.

Nejvíce hlasů na Čtyřce zaznamenala koalice 

SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, 
která zaznamenala 31,46 % hlasů. Druhé 

hnutí ANO 2011 si připsalo 27,07 % hlasů, 
třetí příčku pak obsadila koalice PIRÁTI 

a STAROSTOVÉ, která obdržela 15,35 % 
hlasů. Hranici 5 % hlasů ještě překročily 
SPD se 7,62 % hlasy a těsně také ČSSD, 
které voliči udělili 5,03 % hlasů.

Z kandidátů nejvyšší počet preferenčních 
hlasů získali primátor města Plzně Martin 
Baxa z ODS (663), starostka Kozolup Micha-
ela Opltová z hnutí STAN (494), náměstek 
hejtmanky Josef Bernard (464) kandidující 
rovněž za hnutí STAN, náměstek hejtmanky 
Marek Ženíšek z TOP 09 (435) a starosta 
městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup 
z hnutí ANO (430).

Čtvrtý obvod zaznamenal 
nejvyšší volební účast v Plzni

Autor: Jan Švábek
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Plzeňský kraj po dvou letech jednání 
odstoupil od záměru vybudovat turi-
stickou atrakci v podobě šlapací dre-
zíny na zrušené železniční trati mezi 
Plzní a Chrástem. Hejtmanství naopak 
v úseku potvrdilo stavbu cyklostezky.

Drezínu chtělo hejtmanství vybudovat na 
železniční trati, na které projely poslední 
vlaky před třemi lety. V roce 2018 ji totiž 
nahradil nový úsek železnice vedoucí ej-
povickým železničním tunelem, díky kte-
rému se zkrátila doba cesty vlakem mezi 
Plzní a Prahou.

Plány na vybudování atrakce zhatila ce-
na, kterou Správa železnic požadovala za 
přenechání svršku železnice. Zatímco kraj 
byl ochoten zaplatit deset milionů korun, 
Správa železnic požadovala 33 milionů. 
Posun nenastal ani po dvou letech jednání.

„Teď budeme chtít, aby nám všechen zby-
tek urychleně převedli bezplatně, aby už 
nechtěli nic za mosty nebo něco dalšího. 
Budeme žádat, aby nám zároveň hned da-

li souhlas s provedením stavby cyklostez-
ky, kterou máme naprojektovanou,“ sdělil 
MF DNES náměstek hejtmanky Plzeňské-
ho kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Stavba cyklostezky za odhadovaných třicet 
milionů korun by podle Čížka mohla začít 
už v příštím roce. Stejně se pro deník vyjá-
dřil také ekonomický náměstek hejtmanky 
a senátor Pavel Karpíšek s tím, že projekt 
na cyklostezku je víceméně připravený.

„Z hlediska financování to možné je. Jak-
mile bude vydané stavební povolení, tak 
by se začít mohlo, protože ten projekt je 
víceméně připravený,“ uvedl Pavel Karpíšek.

Město je připraveno navázat

Zatímco hejtmanství řeší stavbu cyklostez-
ky z Bukovce do Chrástu, navazující úsek 
z Bukovce na Doubravku je v režii města 
Plzně, konkrétně Správy veřejného statku 
města Plzně, městského obvodu Plzeň 4 
a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně 
(ÚKR MP).

Naposledy se zástupci zmíněných stran 
setkali v kanceláři náměstka primá-

tora pro dopravu Michala Vozobu-
le letos 27. října. Podle informací 
z jednání nyní projektant pro měs-

to dokončuje projektovou dokumen-
taci napojení krajské části cyklostezky 
z Chlumku na stávající cyklostezku nad 
Psovským údolím u lávky přes bývalou 
železnici u Chlumku.

„Zástupci města uvedli, že jakmile kraj 
zrealizuje úsek cyklostezky z Chrástu do 
Chlumku, město na stavbu naváže napo-
jením zbývající části. Cyklostezka by tak 
vedla z Chrástu až k portálu ejpovického 
železničního tunelu na Doubravce, kde se 
napojí na stávající trasy. Nutné je dořešit 
například parkování v lokalitě tak, aby cy-
klostezku mohli pohodlně využívat také 
in-line bruslaři,“ upřesňuje místostarosta 
čtvrtého obvodu Zdeněk Mádr.

ÚKR MP zároveň zadá studii, jak vhodně 
využít prostor bývalé železniční tratě nad 
Psovským údolím. „Z hlediska rozhledu se 
jedná o nejzajímavější místo na celé tra-
se bývalé železnice. Jedna z možností je, 
že by zde mohlo vzniknout odpočinkové 
místo s informačními cedulemi o histo-
rii tohoto území,“ dodává Zdeněk Mádr.

Cyklostezka do Chrástu nabírá 
na obrysech, bude bez drezíny

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Cyklostezka nabídne jedinečné výhledy do okolí.
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Teprve ve 22 letech jste se stal trojnásob-
ným mistrem republiky v badmintonu. 
Jak dlouho se mu věnujete?

Badmintonu se věnuji od pěti let, kdy jsem 
začal chodit na tréninky s tátou. Pak jsem 
nastoupil do oddílu TJ Bílá Hora Plzeň, kde 
trénoval můj starší bratr Jiří.

Badminton nepatří mezi nejpopulárnější 
sporty. Čím vás upoutal, že jste se mu 
začal věnovat?

Rodiče nás s bráchou táhli hodně ke sportu, 
současně s badmintonem jsme závodně 
lyžovali a plavali. Potom jsme se samozřejmě 
museli rozhodnout, který sport budeme 
dělat častěji, a jelikož sám táta byl aktivní 
hráč, tak badminton jednoznačně zvítězil.

Jaké jsou vaše největší letošní úspěchy 
a nejbližší cíle?

Letos se mi podařilo obhájit titul mistra 
ČR. Pak na mezinárodním poli jsem zvítězil 
na Czech Open 2021 v Brně a dostal se 
do finále na Spanish International 2021. 
Díky těmto výsledkům jsem byl velmi 
blízko účasti na mistrovství světa, bohužel 
světová federace na poslední chvíli změnila 
kvalifikační kritéria a já zůstal kousek od 
postupu. Teď se chci úspěšně kvalifiko-
vat na mistrovství Evropy, které se hraje 
v březnu ve Finsku.

Kde v současné době trénujete?

Od ledna vzniklo v Plzni Národní centrum, 
kde se připravuje většina české reprezenta-
ce. Trénujeme v městské hale Lokomotiva. 
Máme vytvořené skvělé podmínky a my 
se můžeme soustředit pouze na trénink 
a neřešit věci okolo.

Dá se badmintonem v Česku uživit?

Určitě dá. Samozřejmě badminton není 
v ČR nějak populární a sehnat sponzory 
je dost těžké, nicméně existují organizace, 
které podporují menší individuální spor-
tovce a díky nim to jde. Dále je možné hrát 
v Česku nebo zahraničí ligovou soutěž.

Při sportu ještě studujete na FAV. Až 
dostudujete, dáte přednost sportu, 
nebo oboru?

Tento rok dokončuji bakalářské studi-

um, poté chci veškerou 
energii soustředit 

na olympijské hry 
v Paříži. Nicméně 
mám v budoucnu za 

cíl i inženýrské studium.

Jak vás osobně ovlivnila pandemie covidu?

Přibližně rok se nehrály mezinárodní turnaje, 
takže to bylo náročné hlavně psychicky. 
Teď už vše běží víceméně ve standardním 
módu, tak doufejme, že to tak i zůstane.

Staví se nová hala na Košutce a pokud se 
nepletu, měla by se stavět i nová hala na 
Čtyřce. Co to přinese badmintonu v Plzni?

Občas se mě nějaký Plzeňák zeptá, kam si 
může jít badminton zahrát, a já mu bohužel 
neumím odpovědět, jelikož v Plzni žádná 
veřejná hala na badminton není. Jsem 
proto rád, že se tento sport v Plzni rozšíří 
a doufám, že bude mít podobný boom jako 
například v Praze, kde jsou badmintonové 
haly velmi zaplněné.

Asi málokdo ví, že žijete v Plzni na 
Doubravce. Jaká její část se vám líbí 
nejvíce?

Doubravku mám velmi rád, je tady poměrně 
klid. Nejraději mám okolí Špitálského lesa.

Akce pořádané Západočeským badmintonovým svazem sídlícím na 
Doubravce:

•  Extraliga družstev (dospělých): 30. 10. od 14:00, Lokomotiva – Hala 3, 
vstup zdarma

•  MČR družstev U19: 5.-7.11 - Tenisová hala Dobřany

•  Velká cena města Plzně (dospělých): 10.–12. 12. , Lokomotiva – Hala 2, 
vstup zdarma

•  Zájemcům jsou k dispozici kurzy pro veřejnost v sokolovně ve Hřbitovní ulici 24

Mistr ČR v badmintonu Jan Louda: 
Nejraději mám okolí Špitálského lesa

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

Jan Louda bojuje v Brně o vítězství.
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Jan Louda se stal vítězem 
Czech Open 2021 v Brně.
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Zatímco mnohá města teprve začínají 
řešit elektromobilitu, na Doubravce ji 
používají už čtyři generace. Do centra 
po drátech jezdí pět trolejbusových li-
nek. K 80. výročí se veřejnosti představi-
la kniha, jejíž příprava trvala čtyři roky. 
Archivy vydaly skrytá tajemství a desítky 
pamětníků se rozpomněli na svůj život 
s plzeňskými trolejbusy. Připomeňme si 
zde aspoň pár historických momentů.

Do Doubravky nejprve vyjely městské au-
tobusy. Psal se rok 1929 a město uvažovalo 
o zavedení elektrické dráhy. Jenže ta vyža-
dovala rozsáhlou modernizaci a cestu do 
Doubravky komplikovala řada překážek, 
například úzký podjezd pod železnicí či 
starý kamenný most přes Úslavu. Moder-
ní trolejbusy tehdy sklízely úspěch v USA 
či Británii, kapacitou a pohodlím dokonce 
předčily i tramvaje. Jevily se dostupnější 
variantou. Pomnichovská situace navíc žá-
dala urgentní řešení. Cena lihobenzínové 
směsi pro autobusy strmě stoupala a alter-
nativní pohon na svítiplyn nezvládal stou-
pání Rokycanské třídy.

Elektrické podniky města Plzně (EPMP) 
proto koncem léta 1939 objednaly v pl-
zeňské Škodovce šest trolejbusů, urych-
leně vyprojektovaly tratě a rozestavěly 

měnírnu Letná. Za okupace se projevil 
nedostatek materiálu a zákaz užití barev-
ných kovů pro mírové účely. Díky vynalé-
zavosti EPMP se podařilo linku A od Jána 
na Habrmanovo (tehdy Reichlinovo) ná-
městí dokončit a 9. dubna 1941 trolejbu-
sy svezly první cestující. V květnu přibyla 
linka H na Ústřední hřbitov.

Jak vzpomíná pan Jiří Bernhardt na své 
dětství: „S rodinou jsme jezdili na hřbitov 
nejstaršími trolejbusy 3 Tr. My kluci jsme 
stáli u řidiče, kterým to bylo fuk. Řidič měl 
v kabině velkou páku a tou na zastávce ruč-
ně otevíral přední dveře. U zadních dveří 
byla pokladna, kde seděl průvodčí. Tro-
lejbusy na Doubravku jezdily po čtvrt ho-
dině, ale na hřbitov jezdil jediný vůz. Jen 
o svátcích a nedělích byly spoje posíleny.“

Za svůj poválečný rozkvět vděčí řediteli EP-
MP Františku Mlynaříkovi. Hned po osvo-
bození navrhl zavedení tří trolejbusových 
linek a objednávkou 25 trolejbusů povzbu-
dil poničenou Škodovku k výrobě. Podařilo 
se vybudovat tratě do Božkova, Skvrňan, 
Bolevce, Černic atd., ale nikoli trať kolem 
jatek na Bílou Horu, ani prodloužení do 
Újezda. Přitom přípravy vedení třídou Voj-
těcha Rojíka a V Brance spěly v roce 1956 
do finále. Jenže stav komunikací realizaci 
odsunul a také se prohlubovaly problé-
my plánovaného hospodářství. Dařilo se 
kupovat nové vozy, zato materiál na tratě 
chyběl a vozovna Cukrovarská se potýkala 
s násobným překročením kapacity.

V Doubravce se proto plánovala stavba tro-
lejbusového depa. Nejdříve po válce jen 

Do Doubravky 
elektricky už 80 let
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Ve čtvrtek 5. srpna 1971 nastupují na Leningradské třídě (dnes Masarykova) cestující na linku 10 k Městským lázním. Kolem 
náměstí Čeňka Ullricha (předtím Reichlinova, nyní Habrmanova) se trolejbusy otáčely od roku 1941 do roku 1975. Na snímku 
je představitel legendárního vozu Škoda 9 Tr, který vozil cestující i v norském Bergenu, indické Bombaji či Kábulu.

V podařené koláži se na rohu Těšínské a Masarykovy třídy potkávají dva 
trolejbusy typu T 11, které však dělí celé půlstoletí. Až do roku 1974 tudy 
jezdily trolejbusy jen v přímém směru k Pietasu na Rokycanskou třídu.
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Dětská hřiště prošla 
na podzim generálkou

Více než 1,2 milionu korun letos vyčlenil 
čtvrtý městský obvod na opravy a údržbu 
svých 51 dětských hřišť a 44 pískovišť. 
Každoročně probíhají celkem čtyři reviz-
ní kontroly herních prvků, dopadových 
ploch a souvisejícího mobiliáře, z nichž 
vyplynou nutné opravy. Třetí z nich pro-
běhla v září a říjnu. Vyžádala si úpravy 
za celkem 160 tisíc korun.

„Součástí oprav jsou úpravy dopadových 
ploch u herních prvků, opravy poškoze-
ného spojovacího materiálu včetně kon-
troly a dotažení spojů, výměna sedáků či 
prken, oprava oplocení nebo obnova la-
viček k sezení. V případech, kdy již není 
možné herní prvek opravit, dochází k je-
ho náhradě za nový,“ říká místostarostka 
obvodu Lenka Kočová.

Letos se například nepodaří opravit 
šestihran na dětském hřišti Pod Chlumem 
a herní sestavu v parku V Homolkách. Prv-
ky v obou místech budou v roce 2022 na-
hrazeny novými herními sestavami, jejichž 
realizace je již zahrnuta do návrhu rozpoč-
tu pro příští rok.

„Protože se bohužel čas od času na ně-
kterých místech setkáváme s vandalstvím, 
jsme nuceni investovat také do oprav 
herních prvků, které jsou cíleně zničeny. 
V současnosti jsme například zaznamenali 
opakované vandalství u hřiště na workout 
v Zábělské ulici u 14. základní školy, kde 
dochází k ničení laviček a vytrhávání dře-
věných latí,“ říká starosta Tomáš Soukup.

V Popelnicové ulici pak dokonce došlo 
k odcizení houpačky ve tvaru orlího hníz-

da. Celková škoda činí 29 tisíc korun. Cel-
kem 28 tisíc korun městskému obvodu 
uhradí pojišťovna.

Zároveň s generální opravou dětských hřišť 
probíhá také oprava pískovišť, u kterých 
dochází zejména k demontáži a montáži 
obložení. Každoročně dochází také k výmě-
nám písku. Na jaře pak byla hřiště vyčiště-
na a vydezinfikována metodou suché páry.

malého v místě pozdějších garáží ČSAD, na 
počátku 60. let pak v místě dnešního škol-
ního areálu Ke sv. Jiří. Až do povodně roku 
2002 se projektoval areál pod Jateční ulicí.

V 70. letech byly trolejbusy ohroženy všude 
na světě i v Doubravce, zejména přestav-
bou Rokycanské třídy. Navzdory vůli vlády 
ČSSR se nakonec podařil pravý opak: nová 
trať Těšínskou ulicí, prodloužení do Záběl-
ské a odbočka do Lobez. Stavbou trolej-
busové linky 16 Bory – Na Dlouhých v roce 
1988 se čtvrtý městský obvod stal nejlépe 
pokrytým elektrickou MHD. Bohužel už ne-
došlo k prodloužení Školní a Hřbitovní ulicí 
k Tescu, ani do Újezda. Nicméně se podaři-
lo úspěšně modernizovat a zkapacitnit vo-
zový park, takže dnes jezdí mnoho spojů 
kloubových. S bateriovým pohonem jsou 
trolejbusy flexibilní a z Doubravky lze dojet 
přímo až k Olympii či do Křimic.

Trolejbusy se i dnes ukazují jako moderní 
a spolehlivý prostředek MHD. Vozy i tratě 
jsou plné inovativních technologií a je po-
těšující, že většina je dílem českých firem. 
Doubravka může na nich směle stavět svoje 
plány, zvažuje se třeba elektrifikace linky 

29. Ve spojení s centrem hrají trolejbusy 
roli páteřní spojnice, a proto je důležité 
zajistit jejich rychlý a přesný provoz. Jedi-
ně tak může MHD nalákat nové cestující 
a snížit automobilovou zátěž města. Zá-
sadním se jeví vybudování vyhrazeného 
pruhu pro trolejbusy v ulici U Prazdroje 
včetně křižovatky s Jateční ulicí. Linka 16 
by dokonce měla získat charakter korido-
ru s prioritou v celé trase od konečné na 
konečnou. Doubravka si takové atraktivní 
spojení zaslouží.

Kniha 80 let Plzeň trolejbusová, jejíž vydání 
podpořil i městský obvod Plzeň 4, přináší 
na 472 stranách a 800 obrazech zajímavé 
informace všem patriotům a milovníkům 
historie Plzně. Je k dostání v e-shopu a pro-
dejnách PMDP. Na stránkách Českého roz-
hlasu si také můžete přehrát seriál 80 let 
plzeňských trolejbusů.

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

Autor: Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA
Autor knihy a vedoucí dopravního oddělení PMDP
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Úprav se dočkalo i pružinové houpadlo v parku V Homolkách.
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Velkým úspěchem se mohou pyšnit na 
základní škole v Plzni-Újezdě. Místní 
ředitelka Helena Fenclová je totiž od 
letošního roku hrdou držitelkou me-
daile Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy 2. stupně, která je 
udělována za vynikající pedagogic-
kou činnost.

Předání cen proběhlo 18. srpna ve Vald-
štejnské zahradě Senátu ČR. Medaili cel-
kem 56 laureátkám a laureátům předal 
ministr školství Robert Plaga.

„Škola má vynikající 
renomé u široké 

veřejnosti – zavá-
dí nové a zajíma-
vé formy a metody 

práce v rámci výuky 
pro žáky i učitele. Podpo-

ruje a motivuje pedagogické pracovníky 
v odborném růstu 
a sebevzdělávání, 
neustále usiluje 
o zlepšování ma-
teriálních a perso-
nálních podmínek 
k udržení vysoké-
ho standardu ško-
ly,“ stojí mimo jiné 
v hodnocení.

Za vynikající peda-

gogickou činnost a reprezentaci čtvrtého 
obvodu i města Plzně ředitelce Heleně 
Fenclové pogratulovali radní města Plz-
ně pro oblast školství Lucie Kantorová 
a starosta městského obvodu Plzeň 4 
Tomáš Soukup, kteří jí předali i malou 
pozornost.

Medaile ministra 
putuje do Újezda

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Tomáš Soukup,
starosta MO Plzeň 4, ANO 2011

Vážení spoluobčané,

těší mě, že mám opět příležitost připo-
menout se Vám jako zastupitelka a člen-
ka Rady Městského obvodu Plzeň 4. Na 
Doubravce bydlím téměř 50 let, a tudíž 
si troufám říct, že náš obvod dobře znám. 
Často hovořím s místními lidmi a snažím 
se přenést jejich podněty na vedení obvo-
du, případně je projednat v rámci Komise 
rozvoje Rady MO Plzeň 4.

Jistě jste zaznamenali, že se již od loňské-
ho roku zabýváme novou podobou Masa-
rykovy třídy, která je nejen páteřní komu-
nikací, ale i jakýmsi přirozeným centrem 

Doubravky. Zaslouží si být modernějším 
prostorem s dostatkem kvalitní zeleně 
a míst pro relaxaci, posezení. Stejně tak 
významné je prostranství za OD Centrum. 
Stávající koncept není třeba nijak radikálně 
měnit, tato pěší zóna má především po-
tenciál v jednoduchých sadových úpra-
vách. Ve středním zeleném pásu je počí-
táno s výsadbou dvouřadé stromové aleje, 
která by nahradila stávající neperspektivní 
keře a stromy. Chybět by zde neměly vod-
ní prvky nebo nové dětské hřiště. Plocha 
u východu z obchodního centra by pak 
mohla sloužit jako prostor pro pořádání 
výstav či menších kulturních akcí. S prvními 
úpravami tohoto prostranství je počítáno 

již v příštím roce.

Pokud jste fanoušky 
participace a zajímají 
Vás možné proměny 
a nové projekty v na-
šem obvodě, sledujte 
vývoj druhého ročníku participativního 
rozpočtu, který nese název „Rozhodněte 
sami“ (www.rozhodnetesami.cz). Do konce 
roku bychom měli znát výsledky hlasování.

Přeji Vám pěkný adventní čas a především 
pevné zdraví.

Autor: Ing. Lenka Brodzianská,
zastupitelka a členka Rady MO Plzeň 4, ODS

Milí sousedé,

elektromobilita ve společnosti budí stále 
více vášní, a i když se dnes slovo elektro-
mobil skloňuje především v souvislosti 
s budoucnostní, vraťme se na chvíli do 
minulosti a připomeňme si, že elektro-
mobilita na Doubravce existuje už 80 let. 
Možná se to zdá neuvěřitelné, ale tolik let 
už skutečně uplynulo od chvíle, kdy tro-
lejbusy na trase od Jána na Habrmanovo 
náměstí svezly první cestující.

Doubravce už nikdo nikdy neodpáře, 
že je s trolejbusy spojena pupeč-

ní šňůrou. O to větší radost mám 
z knihy, kterou se letos podařilo 
přivést na svět. Pan Jiří Kohout 

dal s kolektivem autorů dohromady 
téměř 500 stran textu, dobových foto-
grafií a dalších podkladů, které se po-
drobně věnují právě historii trolejbusů 
v našem městě a obvodu.

Malou ochutnávku z knihy si můžete 
přečíst i v aktuálním vydání Doubravec-
kých listů. Článek, který pro vás napsal 
autor knihy pan Jiří Kohout, opravdu 
stojí za pár minut vašeho času, a pokud 
jste fandové trolejbusů a historie jako já 
a vzpomínáte na mládí, kdy pro vás ka-
ždé svezení v kloubových trolejbusech 

bylo velkým zážitkem, 
určitě si knihu do své 
domácí knihovny po-
řiďte.

Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem, kte-
ří se na této knize podíleli a věnovali jí 
nespočet minut, hodin, dnů, měsíců, 
ne-li let ze svého života. Pokud to situa-
ce umožní, jsme s autory domluveni, že 
u nás na Čtyřce uspořádáme přednášky 
věnované historii trolejbusové dopravy 
v našem obvodu. O jejich konání vás 
budeme včas informovat.

Přeji vám pevné zdraví a trolejbusům zdar!

Zleva: Tomáš Soukup, Helena Fenclová a Lucie Kantorová.
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Děti ve školkách 
poznávají přírodu

Autor: 54. MŠ, 50. MŠ

Hned několik akcí věnovaných seniorům 
se na podzim uskutečnilo na území 
městského obvodu Plzeň 4 i mimo jeho 
hranice.

Čtvrtý městský obvod v září a říjnu pro 
seniory připravil dva promenádní koncerty 
v Habrmannově parku, na kterých zahrály 
kapely King Swing a Plzeňský Pepíci.

Další akcí, která se tentokrát 
konala v Doubraveckém 

klubu, byla akce uspořá-
dána k Mezinárodnímu 
dni seniorů. Zájemci se 

pod vedením zkušených 
lektorů mohli zúčastnit kurzů 

cvičení, přednášek ke zdravému životnímu 
stylu a k dispozici byla i výtvarná dílna.

Mimo hranice městského obvodu, avšak 
s účastí seniorů ze Čtyřky, pak proběhly 
Závodivé hry seniorů na atletickém stadionu 
ve Skvrňanech. Senioři soutěžili v šipkách, 
hodu na koš nebo střelbě do branky.

Pořádně živo je na podzim v mateřských 
školách na Čtyřce. Například děti z 54. 
mateřinky navštívily oblíbené arbore-
tum Sofronka, v 50. mateřské škole pro 
změnu přivítaly spolek Ametyst.

„Každoročně pořádáme podzimní soutěž 
ve sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva, 
které pak putují do arboreta Sofronka Plzeň 

jako krmení pro daňky. 
Za odměnu před-

školní děti z naší 
školky navštívily 
areál arboretum 

Sofronka v Plzni Bolevci 
s komentovanou prohlíd-

kou Ing. Jana Kaňáka,“ uvedla ředitelka 
54. mateřinky Lenka Kocumová.

Děti si v arboretu prohlédly vzácné druhy 
borovic a jiných vzrostlých dřevin. Dozvěděly 
se, jaký rozdíl je mezi parožím a rohy divoké 
zvěře. Krásná podzimní procházka byla 
zakončena jablečným krmením početného 
stáda daňků, daněl a dančat.

Projektový den v 50. MŠ

50. mateřskou školu zase v měsíci říjnu 
navštívil spolek Ametyst, který se zaměřuje 
na ekologickou výchovu dětí a ochranu 
přírody.

„Program Podzim na zahradě byl určen pro 
čtyř až šestileté děti v rámci Šablon III. Po 
přivítání na naší zahradě se děti seznámily 
s panáčky Kájou a Kájou a jednoduchou 
říkankou. Děti ochutnávaly podzimní 
plody, zkoumaly podzimní plodiny a na 
průzkumnické plachtě vystavily plody 
a listy. Zkoušely foukat jako vítr, pouštěly 
listy z výšky a zkoumaly, jakým způsobem 
se listy snáší k zemi,“ uvádí ředitelka školky 
Vendulka Fouňová.

Nechyběla ani hra na cibulky, povídání si 
o tom, jak zvířata přečkají zimu a hledají 
úkryty nebo výroba domečku z krabice 
a přírodních materiálů pro zahradní živočichy.

Podzim na Čtyřce 
patřil seniorům

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Děti z 54. MŠ si návštěvu arboreta pořádně užily. Zd
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Seniory z Doubravky pozdravil 
i starosta Čtyřky Tomáš Soukup. Zd
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