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Aktuality 
ze Čtyřky

Výstava před OC Centrum

Před OC Centrum byla od poloviny září až 
do 18. října k vidění výstava Jak hospodařit 
s vodou ve městě. Na území čtvrtého obvo-
du ji nainstaloval Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně. Na jednom z mnoha obřích 
panelů se lidé mohli seznámit i s projek-
ty, které jsou označovány za případ dob-
ré praxe, a to včetně Lobezského parku.

Ukončení testů v hasičárně

Bezplatné testování na covid-19 v hasi-
čárně ve Hřbitovní ulici bylo v září ukon-
čeno z důvodu nízkého počtu zájemců. 

Službu provozovala Domovinka, o. p. s. ve 
spolupráci s městským obvodem Plzeň 4 
a lékárnou Remus.

Plzeňský dětský sbor 
oslavil 40 let

Úctyhodných 40 let činnosti oslavil v září 
Plzeňský dětský sbor sídlící v Revoluční 
ulici. Koncert, který proběhl v prostorách 
Měšťanské besedy, se měl konat už loni. 
Tehdy ho ale překazila pandemie, letos 
je tedy sboru dokonce už 41 let. Přejeme 
všechno nejlepší!

Senior akademie zahájena

Městská policie Plzeň a vedení městského 
obvodu Plzeň 4 dne 7. září zahájily další 
ročník Plzeňské senior akademie. Na třicít-
ku účastníků čeká řada zajímavých před-
nášek zaměřených na oblast bezpečnosti 
a také několik exkurzí.

Soutěž gymnastek

V přátelské atmosféře proběhl 25. září 22. 
ročník Plzeňského poháru a 33. ročník Me-
moriálu J. Krocové. „Největším úspěchem 
je 3. místo Nikoly Haišmanové v senior-
ské kategorii,“ uvedla Jiřina Eva Neklová 
z klubu Slavia SK Rapid Plzeň, který půso-
bí v tělocvičně Gymnázia Luďka Pika na 
Doubravce. O perfektní atmosféru závodu, 
přípravu závodiště a catering se postarali 
rodiče dětí. „Všem, kteří tento závod při-
pravili a podpořili, patří velký dík,“ dodala.

Milí sousedé,

tento úvodník píši přesně den 
po parlamentních volbách, 
ve kterých jsme zaznamenali 
nejvyšší volební účast od roku 
1998. Na Čtyřce volební účast 
dokonce přesáhla 67 % a z vel-
kých plzeňských obvodů pro-
jevili obyvatelé Čtyřky o volby 
největší zájem.

Velmi rád bych zde poděkoval všem, kteří 
přišli volit. Dovolím si také poděkovat všem 
členům okrskových komisí, zapisovatelům 
a dalším zaměstnancům Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4 za přispění k bezproblé-
mové organizaci voleb v našem obvodu.

Určitě jste už zaregistrovali, že jsme pro vás 
připravili další ročník participativního roz-
počtu, díky kterému můžete výrazně ovliv-

ňovat investice nebo kulturní dění na Čtyřce.

Mám velkou radost z toho, jakých re-
akcí se nám na participativní rozpočet 
dostává, a kolik povedených nápadů na 

zlepšení života na Čtyřce jsme od vás letos 
přijali. Do minulého ročníku 
se zapojilo více než 1500 lidí 
a já pevně věřím, že letos toto 
číslo překonáme. Fáze hlaso-
vání bude zahájena 15. listo-
padu a potrvá do 12. prosince.

Mimo to intenzivně pracujeme 
i na investicích dlouhodobých. 
O části z nich se můžete do-
číst na následujících stranách. 
Osobně za zásadní považuji po-

litickou shodu na potřebě vybudovat novou 
školku v Újezdě, kde díky nové zástavbě do 
roku 2025 přibude více než tisícovka obyva-
tel. Naším cílem je, abychom nejpozději ve 
stejném roce v mateřince přivítali první děti.

Mnohé z vás určitě bude zajímat také stav 
rekonstrukce Červenohrádecké ulice, na kte-
rou zaznamenáváme nejvíce dotazů. Jsem 
si vědom, jak dlouho na tuto stavbu Červe-
nohrádečtí čekají. A i když ne všechno jde 

hladce, pevně věřím, že jsme již jen kousek 
od prvního kopnutí. Detailnější informace 
se můžete dočíst na straně číslo 5.

V posledních měsících jsme se také mohli 
opakovaně přesvědčit o tom, že na Čtyřce 
žije mnoho úžasných lidí. Část z nich jste 
mohli vidět na kulturních akcích, které jsme 
pro vás v létě připravili. Po sportovcích a hasi-
čích jsme na akci věnované školákům v Habr-
mannově parku poděkovali učitelkám a vy-
chovatelkám, které město ocenilo za jejich 
skvělou práci. Je vidět, že výchova v našich 
mateřinkách a na základních školách je na 
vysoké úrovni.

A pokud by vás přece jen zajímalo více infor-
mací, srdečně vás zvu v neděli 14. listopadu 
na Svatomartinské hody do našeho krásného 
Habrmannova parku, kde si s vámi o dění 
na Čtyřce moc rád popovídám. Nechme 
se překvapit, zda nepřijede i svatý Martin 
na bílém koni.

Srdečně vám přeji, ať letošní podzim proži-
jete ve zdraví, lásce a radosti.

Váš starosta
Tomáš Soukup

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Klání zahájil místostarosta Zdeněk Mádr.

Úvodník 
starosty
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Lezecká stěna, altán, obnova kaple, nová 
parkovací místa nebo turnajové hřiště 
na pétanque. To je část z nápadů, které 
mají zlepšit život v městském obvodu 
Plzeň 4. Navrhli je sami občané v rámci 
participativního rozpočtu neboli projektu 
Rozhodněte sami, jehož 2. ročník byl na 
Čtyřce vyhlášen 15. září.

„Děkujeme všem, kteří se do participa-
tivního rozpočtu zapojili. Letos se sešla 
celá řada zajímavých návrhů. Ukazuje se, 
že po prvním ročníku stále více lidí ví, co 
to je participativní rozpočet, jak funguje 
a k čemu slouží. Zásluhu na tom má i vítěz-
ný projekt z loňského roku, stromová alej 
pod Chlumem, která již byla zrealizována,“ 

říká starosta obvodu Tomáš 
Soukup.

Mezi 34 nápadů, které 
byly k 5. říjnu navrženy, 

patří vybudování lezecké 
stěny v parku Potoční, psí loučka 

na Lobezských loukách, veřejné ohniš-
tě kdekoliv na území obvodu, obnova 
historické kaple na návsi v Plzni-Újezdě, 
odpočinkový altánek ve Špitálském lese, 
hřiště na turnaje v pétanque v Lobezském 
parku nebo vybudování fotbalového hřiště 
v Červeném Hrádku. Mezi náměty jsou 
i projekty, které v loňském roce neuspěly 
nebo jsou již v řešení.

„Navrženy byly i protihluková zeď na termi-
nálu v Zábělské ulici nebo nová oplocená 
stání pro kontejnery. V obou případech jsou 
úpravy již v běhu. Terminál Zábělská bude 
přebudován na moderní přestupový uzel 
pro městskou a příměstskou dopravu. Do 
konce letošního roku by měl být zhotoven 

projekt. Kontejnerová stání pak postupně 
upravujeme v rámci již schválené Koncep-
ce revitalizace kontejnerových stání,“ říká 
místostarostka Lenka Kočová.

Fáze navrhování skončila v polovině října. 
Poté Úřad městského obvodu Plzeň 4 
všechny podané návrhy prověří a posoudí, 
jaké z nich jsou proveditelné. Proveditelné 
návrhy postoupí do fáze hlasování, která 
potrvá na www.rozhodnetesami.cz od 
15. listopadu do 12. prosince.

Další důležitý krok pro rozšíření Lobez-
ských luk v září učinil městský obvod 
Plzeň 4. Poté, co se mu prostřednictvím 
města Plzně v území podařilo vykoupit 
pozemky o rozloze 13 tisíc m2, byly 
v místě provedeny sondy za účelem 
zjištění dalšího postupu revitalizace 
oblíbené oblasti.

„Máme objednanou studii od renomovaného 
Ateliéru Rákos, který stojí za projektem ob-
novy Lobezského parku ověnčeným titulem 
Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii 
veřejná prostranství. Nechceme žádné 
radikální změny, pouze rozšířit oblíbenou 
oblast a vytvořit ideální symbiózu mezi 
Lobezským parkem a loukami pod ním,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Získaný pozemek dosud tvořily nepro-
stupné náletové dřeviny. Část z nich už 
byla odstraněna tak, aby na místo v září 
mohla vjet speciální technika, pomocí které 
bylo v místě provedeno několik hlubokých 
sond za účelem zjištění dalšího postupu 
revitalizace.

„ Pr o v e d e -
né sondy 

nám určí 
hladinu 
s p o d n í 

vody a pod-
loží, a tím pádem 

i podobu nové tůně. Výsledky průzkumu 
bychom měli znát na přelomu října a lis-
topadu. Věřím, že se nám podaří vhodně 
rozšířit území, které je nejen místem 
relaxace a odpočinku pro řadu Plzeňanů, 
ale i přirozeným domovem mnoha živo-

čichů,“ dodává místostarostka obvodu 
Lenka Kočová.

Výkup dosavadních pozemků pro druhou 
etapu přišel na celkem 3 miliony korun, dvě 
třetiny z této sumy uhradilo město Plzeň, 
jednu třetinu pak čtvrtý obvod.

Pokud vše půjde hladce, už v příštím ro-
ce by mohl mít projekt na další rozšíření 
Lobezských luk stavební povolení.

Na Lobezských loukách 
byly provedeny sondy

Lidé si přejí altán, 
stěnu i kapli

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

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Stromová alej Pod Chlumem 
byla vysázena loni na podzim.

Za účelem rozšíření Lobezských luk byly v místě provedeny sondy.
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Novou cyklostezku, která má už příští 
rok propojit Červený Hrádek s Újez-
dem, stavbu nové mateřinky v Úje-
zdě nebo dotace na sport a kulturu 
řešili zastupitelé na zářijovém zase-
dání Zastupitelstva městského obvo-
du Plzeň 4.

Mezi zařazenými body nechybělo schvále-
ní daru Dětskému centru Plzeň v Lobzích 
ve výši 74 tisíc korun na pořízení tram-
políny nebo finanční podpora projektu 
pro seniory Nedám se, který je nadstav-
bou Plzeňské senior akademie, a to ve 
výši 65 tisíc korun.

Újezd se může dočkat nové školky

Zásadní pak bylo schválení záměru, aby 
se městský obvod Plzeň 4 finančně po-
dílel na výstavbě nové mateřské školy 
mezi Újezdem a Červeným Hrádkem. 
Právě stavba zcela nového zařízení se 
totiž v propočtu nákladů ukázala jako fi-
nančně i kapacitně výhodnější než rekon-
strukce stávajících objektů v Kyšické ulici 
a bývalé družiny v ulici Vojtěcha Rojíka.

„Území Újezdu a Červeného Hrádku je 
rozvojovým územím našeho obvodu, 
kde přibývá mladých rodin a kapacita 
stávající školky je dlouhodobě nevyho-
vující. Plánovaná nová trojtřídní školka 
by měla mít kapacitu 75 dětí a další pro-
story pro volnočasové aktivity,“ doplňu-
je místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

Naopak rekonstrukcí stávajících objektů 
by vznikl prostor jen pro 60 dětí. Potře-
ba a doporučení vybudovat novou troj-
třídní školku navíc vyplynula i z analýzy 
demografického vývoje v území, kterou 
v lednu zpracoval Útvar koncepce a roz-
voje města Plzně.

Nová mateřinka by měla vzniknout v ro-
ce 2025, kdy díky nové zástavbě bude 
v území přes tisíc obyvatel. Čtvrtý obvod 
je podle dohody s městem připraven in-
vestici v plánované výši 50 milionů korun 
podpořit 10 miliony. Zbylých 40 milionů 
by pak bylo v režii města.

„O výkupu pozemku pro výstavbu jed-
ná město s investorem okolních byto-
vých domů IKO stavby, s. r. o. V případě 
vzájemné dohody by mohly odstartovat 
projekční práce tak, aby bylo možno do-
držet plánovaný termín dokončení škol-
ky,“ dodává Zdeněk Mádr.

Červený Hrádek a Újezd 
propojí nová cyklostezka

Zastupitelé rovněž rozhodli o cyklostezce 
Na Drážkách, která propojí Újezd s Čer-
veným Hrádkem. Její stavba si podle roz-
počtu vyžádá 14 milionů korun a pokud 
vše půjde podle plánu, odstartovat by 
měla na základě již platného stavebního 
povolení příští rok na jaře.

„Cyklostezka výrazně usnadní pohyb 
mezi Újezdem a Červeným Hrádkem, 
kde taková komunikace léta chybí, 
a výrazně tak zvýší bezpečnost cyklis-
tů a chodců. Během jednání s městem 
Plzní nám bylo přislíbeno, že město na 
realizaci cyklostezky přispěje sedmi mili-
ony korun. Zbývající část pak zafinancu-
je městský obvod Plzeň 4,“ říká starosta 
Tomáš Soukup.

Délka cyklostezky bude činit 1,8 kilome-
tru, tvořit ji budou dvě ramena. Zatímco 
severní část povede z ulice Na Drážkách 
k ulici K Bukovci, jižní trasa propojí ulici 
Na Drážkách a Jižní ulici. U severního ra-
mene projekt počítá se zpevněným ka-
menivem, u jižního ramene s asfaltem.

Zastupitelé řešili novou 
školku i cyklostezku

Cyklostezka se v místě za bývalou smaltovnou rozdělí do dvou větví.

Bývalá družina v ulici Vojtěcha Rojíka. Zd
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1. ČÁST 2. ČÁST

1. FÁZE

4. FÁZE3. FÁZE

5. FÁZE

2. FÁZE

Rekonstrukce Červenohrádecké ulice 
je dlouhodobě připravovaná investiční 
akce Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje a statutárního města Plzně, které 
je zastoupeno odborem investic Magis-
trátu města Plzně.

Hlavním cílem této rekonstrukce je zlep-
šení bezpečnosti všech účastníků silniční-
ho provozu. Proto je zde mimo jiné naplá-
nována smíšená stezka pro pěší a cyklisty 
z Újezda do Červeného Hrádku. Dále bude 
řešeno dopravně nebezpečné místo, a to 
zaústění silnice K Fořtovně do ulice Červe-
nohrádecká, kde bude vybudována nová 
okružní křižovatka.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou 
dopravní stavbu, bylo v minulosti velice ná-
ročné vypořádání všech majetkoprávních 

vztahů k pozemkům, 
na kterých se stav-

ba bude nacházet. 
Z tohoto důvodu 
se přípravná fáze 

projektu „táhla“ něko-
lik let. V červnu letošní-

ho roku se podařilo městu Plzni zasmluvnit 
veškeré předmětné pozemky a díky tomu 
oba investoři získali v polovině roku pravo-
mocné stavební povolení.

Následně proběhlo výběrové řízení na vy-
pracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, která je nezbytným pod-
kladem pro výběr zhotovitele (provádějící 
firmy) vlastní rekonstrukce. Projektová do-
kumentace pro provedení stavby mimo ji-
né zohlední veškeré požadavky stavební-
ho úřadu vyplývající z pravomocného sta-
vebního povolení. Termín pro odevzdání 
této projektové dokumentace je smluvně 
sjednán nejpozději do konce roku 2021.

Při rekonstrukci se budou, mimo vlastní 
stavební úpravy a realizace nových napo-
jení, stezek a komunikací, provádět i nutné 

přeložky inženýrských sítí, a to především 
přeložky ČEZu a CETINu.

V prvním čtvrtletí roku 2022 bude zaháje-
no výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Vzhledem k rozsahu celého projektu rekon-
strukce a k zajištění obslužnosti přilehlých 
nemovitostí bude akce rozdělena do 5 částí 
(viz situace v příloze). První a druhá část je 
úsek od Staroveské ul. směrem k Červe-
nému Hrádku, 3. a 4. část je pokračováním 
rekonstrukce ul. Červenohrádecká včetně 
výstavby nové okružní křižovatky, poslední 
pátou částí pak bude úprava ul. K Fořtovně 
a Pod Hospodou.

Oběma investory je rekonstrukce ulice Čer-
venohrádecká vnímána jako prioritní akce, 
do které budou vloženy nemalé finanční 
prostředky. Věříme, že dosavadní snaha 
vložená do majetkoprávní a projektové pří-
pravy bude zúročena a završena úspěšnou 
rekonstrukcí a přinese v řešeném území 
zklidnění dopravní situace a bezpečnost 
všem uživatelům.

Dotace na sport i kulturu

Zastupitelstvo rovněž schválilo dotace v cel-
kové výši 112,6 tisíc korun z rozpočtu měst-
ského obvodu Plzeň 4 na podporu sportov-
ních událostí, sportovních klubů a také kul-
tury. Další dotace ve výši 83 tisíc korun pak 
schválila Rada městského obvodu Plzeň 4.

Dotaci obdrží Slavia SK Rapid z.s. na 22. 
ročník Plzeňského poháru a 33. ročník 
memoriálu J. Krocové, TJ Plzeň Újezd z.s. 
na sportovní vybavení a další věci pro 
děti a mládež, spolek Junior orchestr 
Plzeň na nákup notového materiálu 
a dovybavení junior orchestru, SK Sen-
co Doubravka z.s. na pořízení sportovní-

ho vybavení pro mládežnické kategorie 
a podporu získá i Florbalová akademie 
Plzeň z.s. na pořádání turnaje O pohár 
starosty MO Plzeň 4 a Ing. arch. Pavel 
Šticha na pořádání cyklomaratonu Pl-
zeň – Radeč – Plzeň 2021.

Červenohrádecká: 
Aktuální informace

Autor: Bc. Martin Vít
Technický ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje

Jednotlivé fáze rekonstrukce Červenohrádecké ulice.

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Marcela Kliková učí na prvním stupni 22. 
základní školy od roku 1988. Letos od 
města Plzně získala ocenění v kategorii 
Pedagog roku základní školy, několikrát 
byla zvolena dětmi v interní anketě školy 
Amoskou roku. Pracovní nasazení Mar-
cely Klikové je mimořádné, je trpělivá, 
empatická, energická a v dětech dokáže 
probudit touhu po vzdělání.

Jaký je recept na to být úspěšným pe-
dagogem?

Není v tom žádné velké kouzlo. Recept je 
jednouchý, je v tom láska, srdce a radost učit.

Kdy jste se rozhodla, že se stanete uči-
telkou?

Mám to štěstí, že jsem se rozhodla stát se 
učitelkou už ve svých osmi letech a splnilo 
se mně to. Babičce jsem kreslila na skříně 
křídou a představovala si, že píši dětem 
úkoly na tabuli. (úsměv)

Jaké předměty vyučujete?

Jsem učitelka prvního stupně, takže učím 
vše – čtení, psaní, matematiku, prvouku, vý-
tvarnou i hudební výchovu nebo tělocvik.

Učíte už od roku 1988. Říká se, že s dětmi 
je to dnes těžší než dříve. Je to pravda? 

Pokud ano, v čem jsou dnes děti jiné?

Dříve děti chodily do školy vyplašené 
a s velkým očekáváním. Dnes je u nich 
patrná větší suverenita. Už se nebojí, což 
je určitě dobře. Značnou roli v tom hraje 
technika, díky které jsou v řadě věcí hod-
ně dopředu. Třeba si vše dokážou rychle 
najít na internetu. V některých případech 
se z nich ale vytrácí dětskost. Raději chtějí 
pustit pohádku na interaktivní tabuli, než 
abych jim ji četla.

Co je dnes na vyučování nejtěžší?

Motivace a upoutání pozornosti dětí.

Jak se s tím poprat?

Tahám do výuky stále sta-
rou školu. K výuce použí-
vám plyšového zajíčka Ouš-

ka, pomocí kterého se dětem 
snažím prodloužit dětství. Kromě 

toho, že zajíček Ouško je už třicetiletý vete-
rán, který vychoval generace dětí, je to náš 
školní symbol a kamarád, který nás s dětmi 
provází od první do třetí třídy.

Odpočítáváte někdy konec hodiny?

Nikdy. Hodina je velmi krátká. (úsměv)

Jaký je váš největší moment v pedagogic-
ké kariéře, na který nikdy nezapomenete?

Když mě děti potkávají na ulici a pořád jsem 
pro ně jejich paní učitelka z první třídy. Dnes 
už učím děti svých žáků, velmi mě těší, že ke 
mně mají důvěru a přivádí ke mně své děti.

Učíte na Doubravce, žijete tu také?

Ano, jsem starousedlík. Narodila jsem se tu, 
chodila jsem sem do školy a žiji zde dodnes. 
Celý život jsem Doubravce věrná.

Co se vám na Doubravce nejvíc líbí?

Mám ji ráda takovou, jaká je. Ze sídlišť je 
nejhezčí. Bydlím pod Špitálským lesem, je 
tu hezká zeleň, všichni se tu známe a myslím 
si, že Doubravka je i hezky situovaná. Nejvíc 
mi pomáhá, že mě tu lidé znají. Ráda chodím 
a rozdávám úsměvy, ať už potkám malého 
žáčka nebo starou babičku. Doubravka je 
pro mě láska, stejně jako děti.

Oceněná učitelka Marcela Kliková: 
Doubravka je láska, stejně jako děti

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Marcele Klikové poděkovalo vedení městského obvodu Plzeň 4 za reprezentaci 
Doubravky a přínos školství při Vítání školního roku s youtubery v Habrmannově parku.

Ocenění od města získali také Pavlína Prelovská, školnice 57. MŠ (na 
snímku), a Helena Tomanová, bývalá vychovatelka školní družiny 28. ZŠ.
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Do zmodernizovaných prostor se v září 
vrátili zaměstnanci a děti z 64. mateřské 
školy Pod Chlumem. Městský obvod Plzeň 
4 v hospodářské budově zainvestoval 
novou vzduchotechniku s rekuperací, 
jež zajistí optimální prostředí v kuchyni 
i přilehlých prostorách.

Výměna stávající jednotky vzduchotechniky 
po odsloužených 40 letech zajistí lepší 
výměnu vzduchu s rekuperací tepla, což 
v praxi znamená snížení finančních nákladů 
na vytápění v chladných měsících a v létě 
příjemné podmínky pro kuchařky a další 
personál.

Starosta obvodu Tomáš Soukup výměnu 
vzduchotechniky označil za nezbytný krok. 
„Předchozí vzduchotechnika byla zasta-
ralá, vyžadovala neustálé opravy a podle 
odborného posouzení byla její výměna 
nevyhnutelná. Zároveň s tím jsme přistoupili 
k opravě střešního pláště, protože původní 
jednotka měla na střeše více částí. Díky tomu 
došlo k redukci zatížení střechy a eliminaci 
problémových míst, kde by mohlo docházet 
k zatékání,“ uvádí starosta.

Došlo i na opravu podlah

Investiční příprava byla zahájena loni na 
podzim zhotovením projektové dokumen-
tace. Stavební práce včetně dokumentace 
si vyžádaly 2,8 milionu korun. Částka 
zahrnuje i stavební úpravy k vybudování 
samostatné místnosti strojovny, kam byla 
jednotka umístěna. Samotná rekuperace 
může být časově řízena a dokáže hlásit 
poruchy na dálku pomocí přenosu dat. Ve 
školce rovněž došlo k opravě podlah za 
celkem 396 tisíc korun.

Ředitelka mateřinky Mariana Mužíková 
ocenila, že se nová technika osvědčila hned 
první týdny po provozu školky. „Teplý vzduch 
ve venkovních prostorech je ochlazován 
klimatizací a uvnitř místnosti je dle námi 
nastavené funkce stálá teplota. Nemuselo se 
proto již využívat oken k ochlazení vzduchu. 
Ubylo prašnosti a hluku z venkovní ulice. 
Kuchařky si pochvalují malou hlučnost. 
Velký rozdíl je také v odsátí pachů a páry 
při přípravě pokrmů, vzduchotechnika vše 
kvalitně pohlcuje,“ říká Mariana Mužíková.

Investice za miliony

Podle místostarostky Lenky Kočové je 
v letošním rozpočtu na investice do školek 
včetně oprav vyčleněno 6,7 milionu korun. 
„Kromě výměny vzduchotechniky v 64. 
mateřské škole patří mezi největší akce 
oprava střechy na třech pavilonech 54. 
mateřské školy za 570 tisíc korun. V příštím 
roce pak plánujeme opravu spojovacího 
krčku a kuchyně v 57. mateřské škole Nad 
Dalmatinkou a dovybavení našich mateři-
nek zabezpečovacím zařízením,“ dodává 
Lenka Kočová.

Městský obvod Plzeň 4 zřizuje šest školek. 
Jejich celková kapacita činí 816 dětí, přičemž 
letos jich bylo do mateřinek přihlášeno 181. 
Počet se může ještě změnit, někteří rodiče 
totiž své děti přihlásili do více zařízení. 
Loni bylo do školek zřizovaných městským 
obvodem Plzeň 4 přijato 194 dětí, v roce 
2019 pak 227 dětí.

64. MŠ má novou 
vzduchotechniku

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

Nová vzduchotechnika potěšila zejména kuchařky.

Děti v 64. MŠ mají nové podlahy.
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V září jsme v TOTEMu 
Doubravka zahájili novou 
sezónu. Se všemi našimi 
milými hosty jsme se sešli 
v TOTEMovém domečku 
v Těšínské ulici, užili si pří-
ležitost být spolu, popoví-
dat si a pobyli na naší me-
zigenerační zahradě. Věří-
me, že následující sezóna 
bude plná setkání, sdílení, 
radosti a úsměvů. Moc se 
na všechny těšíme.

Okénko 
zastupitelů

Autor: Václav Beran,
místostarosta MO Plzeň 4 za ANO

Vážení spoluobčané,

tak se skoro každý den chodím dívat, jak 
jim to roste. Ptáte se co? No výjezdní sta-
nice záchranné služby. Když jsme před 
skoro sedmi lety společně s krajskou rad-
ní pro zdravotnictví Milenou Stárkovou 
začali řešit, že Plzeň 4 nemá stálou stanici 
záchranky, nebyla to snadná cesta – po-
stupně jsme hledali a procházeli budovy 
bývalých výměníků tepla, abychom zjistili, 
že na rozdíl od služebny městské policie 
v Lobzích, kde se tenhle můj nápad poda-
řilo realizovat, tak jiné objekty z nějakých 
důvodů nevyhovují.

Prozatímní umístění se našlo v pronájmu 
v ulici Ke sv. Jiří, ale chtělo to trvalé řeše-
ní. Až mě jednou napadlo, zda nevytvořit 
takový bezpečnostní „uzel“, právě ve Hřbi-
tovní – sídlo Policie ČR a Hasičské zbrojnice 
doplnit o výjezdovou stanici záchranné služ-
by. Konzultoval jsem to s tehdejším vede-
ním obvodu, tedy místostarosty Zdeňkem 
Mádrem a Davidem Zrostlíkem, a nakonec 
jsme se shodli, „že by se to mělo prověřit“.

Od prvotního nápadu až k dnešní stavbě 
to nějaký pátek trvalo a je třeba říct, že bez 
velkého úsilí i stávajícího nového vedení 
radnice by se to neobešlo. A je mu za to 

třeba poděkovat. A tak 
to má být – komunální 
politika je o práci pro 
občany. Ne o vymezo-
vání se a pomlouvání 
politické konkurence.

Ale zpět k záchrance – víte, že umístění vý-
jezdního místa na Doubravce pro její obča-
ny šetří i více než 15 minut na dojezdových 
časech? A každá minuta zachraňuje životy. 
Jsem rád, že stavba úspěšně pokračuje 
a těším se na její otevření v příštím roce.

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

Vážení spoluobčané,

chci Vás informovat o stavu v oblasti 
bezpečnosti v našem obvodu. Pod-
le statistik PČR na území obvodu do-
šlo za leden až září 2021 k 371 trest-
ným činům. Objasněno jich bylo 106 
(28,57 %). Objasněnost mírně stoupla 
a vývoj v páchání majetkové a násilné 
trestné činnosti a narušování veřejné-
ho pořádku je v rámci Plzně na nízké 
a stabilní úrovni.

Úzce spolupracujeme s PČR a MP 
Doubravka. Každý měsíc vyhodno-

cujeme bezpečnostní situaci v ob-
vodu a s veliteli řešíme zvýšení do-
hledu v lokalitách, kde dochází ve 

zvýšené míře k protiprávnímu jednání. 
MP Doubravka nás týdně informuje o po-
čtu provedených kontrol.

Samostatnou kapitolou jsou občané bez 
domova přebývající v lokalitě lobezské 
střelnice, na Lopatárně a pod mosty na 
Rokycanské. Místa pravidelně navštěvu-
jí pracovnice sociálního odboru a nabízí 
pomoc. V obvodu máme i osoby bez do-
mova, kteří migrují z místa na místo, vět-
šinou po zásahu a vykázání z místa stráž-
níky. Situaci řešíme v rámci možností, byť 
je to obtížné.

Posun má přinést studie 
bezdomovectví zpraco-
vaná týmem sociologů 
z Fakulty filosofické ZČU 
v Plzni pod vedením pana 
docenta Jana Váněho. 
Studie byla představe-
na městu Plzni a bude představena i měst-
ským obvodům. Doufám, že díky ní ubyde 
počet lidí bez domova v Plzni a nám ubyde 
jeden z nejviditelnějších problémů obvodu.

Závěrem Vás chci požádat, než nám napí-
šete, že jste byli svědky protiprávního jed-
nání či rušení veřejného pořádku, volejte 
tísňovou linku 156 či 158. Problém se vy-
řeší podstatně rychleji.

Střípky 
z TOTEMu
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Autor: TOTEM Doubravka,
Během slavnostního zahájení sezóny TOTEMu se i tvořilo.
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Ve dnech 24. září a 27. září se na 
14. základní škole uskutečnily Sportovní 
hry. Po velmi dlouho trvajícím distančním 
vzdělávání učitelé tělesné výchovy - 
a nejen ti - rozhýbali celou školu.

Každá třída reprezentovala vybraný stát 
světa, měla vyrobenou svoji vlajku a různé 
povzbuzující transparenty. Nástup sportu-
jících a slavnostní zahájení se konalo pod 
dohledem ředitelky školy Heleny Liškové, 
předsedkyně Spolku rodičů Kateřiny Levé 
Foldové a starosty MO Plzeň 4 Tomáše 
Soukupa.

Počasí nám přálo, a tak se všechny disci-

plíny uskutečnily na venkovním hřišti. Žáci 
soutěžili v atletických a míčových disciplí-
nách. K vidění byly skvělé sportovní výkony 
všech soutěžících, kteří měli od spolužáků 
obrovskou podporu. Na celkové vítěze pak 

čekaly odměny v podobě medailí a pohárů. 
Oba dva sportovní dny se náramně vydařily, 
a tak se těšíme na druhý ročník.

Hasiči uctili 
památku kolegů

Památku dvou dobro-
volných hasičů, kte-

ří 15. září tragicky 
zahynuli při výbu-
chu plynu v domě 

v Koryčanech na Kro-

měřížsku, uctily všechny sbory dob-
rovolných hasičů ve čtvrtém obvodu 
vyvěšením černé vlajky a minutou 
ticha. Neštěstí v celé zemi vzbudilo 
obrovskou vlnu solidarity.

Sportovní hry 
na 14. základní škole

Autor: Jakub Černý,
spoluorganizátor Sportovních her

Autor: Redakce MO Plzeň 4

JSDH Červený Hrádek JSDH Bukovec

JSDH Doubravka JSDH Újezd
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Premiérou francouzské komedie Francise 
Vebera Blbec k večeři odstartovala 6. zá-
ří už 23. sezóna Divadla Pluto. V hlavních 
rolích zazářila dvojice Pavel Kikinčuk, Da-
niel Rous.

Po premiéře Blbce k večeři divadlo připravu-
je 10. ročník festivalu Česky hezky. Začátkem 
listopadu by totiž oslavil 103. narozeniny Mi-
roslav Horníček, proto se Pluto rozhodlo uvést 
dvě Horníčkovy komedie Dva muži v šachu 
a Slaměný klobouk.

Další výročí patří Švejkovi. Letos je to 100 let 
od prvního knižního vydání Haškova romá-
nu. V programu tak nebudou chybět ani di-
vácky oblíbené Švejkyjády. V dalších dnech 

prvního listopadového týdne navštíví Pluto 
hvězdní hosté: Libor Bouček, Zdeněk Troš-
ka a Karel Šíp.

Stejně jako v předchozím roce platí v Divadle 
Pluto díky stolovému uspořádání hlediště ji-
ná pravidla pro nošení roušek, než je tomu 
v jiných kamenných divadlech.

„Pokud si divák vezme od baru ke stolu ob-
čerstvení, což je u nás zvykem, nemusí mít na 
obličeji respirátor nebo roušku,“ vysvětlila pro-
dukční Anna Kupková. Veškerý další provoz 
se řídí aktuálně platným mimořádným opat-
řením. Neočkovaní diváci mají před každým 
představením možnost zakoupení samotestu.

Senco oslavilo 
100 let

Pluto zahájilo 23. sezónu, 
chystá poctu Horníčkovi

Jubilejních sto let od založení klubu 
oslavil ve velkém stylu v sobotu 11. září 
fotbalový klub SK Senco Doubravka.

Klub vznikl už v roce 1921. V předváleč-
ných letech získal pozemek na fotbalo-
vé hřiště poblíž jatek, kde sídlí dodnes. 
Zatímco před válkou Senco startovalo 

v župním přeboru, po válce až 
do devadesátých let se účast-

nilo pouze okresního pře-
boru. V 50. letech byl klub 

administrativně přiřazen do 
Sokola a nesl název TJ Sokol Pl-

zeň-Doubravka.

Nová éra se začala psát v roce 1989. Po 
změnách v klubu došlo v roce 1993 k vy-
stoupení z TJ Sokol Doubravka a k vy-
kročení za obnovou sportovní a spole-
čenské prestiže Senca.

Obnovený klub se přihlásil ke svému pů-

vodnímu názvu SK Doubravka. Tehdejší 
vedení se navíc úspěšně domluvilo na 
spolupráci se stavební firmou Senco, se 
kterou uzavřelo dlouhodobou smlouvu 
o spolupráci. Partnerství přineslo rozvoj 
klubu i sportovních prostor.

Vyvrcholení tvrdé práce funkcionářů 
klubu přišlo mezi roky 2001 a 2002, kdy 
mužstvo mužů zvítězilo v krajském pře-
boru a probojovalo se do divize. Tím se 
SK Senco Doubravka zařadilo na druhou 
příčku v pořadí plzeňských fotbalových 
klubů za prvoligovou Viktorku.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Oslavy stého výročí SK Senco Doubravka. Zd
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Zahájení 23. sezóny v Divadlu Pluto. 
Zleva: Kamila Kikinčuková a místostarosta 
obvodu Zdeněk Mádr.
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Vítání školy s youtubery – 11. září 2021

Doubravecké slavnosti vína - 17.—18. září 2021

Kulturní léto na Čtyřce obrazem
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