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Autor: Redakce MO Plzeň 4

Aktuality 
z obvodu

Lobezské louky čeká rozšíření

Důležitý krok pro rozšíření relaxační ob-
lasti Lobezských luk učinil městský obvod 
Plzeň 4. Pro naplnění záměru se mu totiž 
podařilo vykoupit kýžený pozemek o roz-
loze zhruba 13 tisíc metrů čtverečních. 
„Chceme navázat na první etapu Lobez-
ských luk. Místo pravděpodobně rozšíří-
me o další tůň, zároveň ale zachováme 
povahu místa. Záležet bude na výsledcích 
hydrologického průzkumu,“ říká starosta 
obvodu Tomáš Soukup.

Slunečnicová krása

Doslova pastvou pro oči je slunečnicové 
políčko na rohu Doubravecké a Chrástec-
ké ulice. Stalo se tak díky městskému ob-
vodu Plzeň 4, který pokračuje v budování 
květnatých louček. Ty jsou nejen pěkné na 

pohled, ale také přirozeným domovem 
pro včely, motýly i další hmyz.

Hasiči vyčistili nádrž

Bouřky, přívalové deště, s tím vším se v lé-
tě museli poprat dobrovolní hasiči, kteří 
zdaleka nevyjíždí jen k požárům nebo ne-
hodám. Za obětavou práci patří poděko-
vání členům SDH Červený Hrádek, kteří 
letos již dvakrát obětovali celý víkend čiš-
tění místní nádrže.

Mezinárodní den seniorů 
v Doubraveckém klubu

Celosvětově už potřicáté se v pátek 1. října 
uskuteční Mezinárodní den seniorů. „Při-
pravili jsme pro vás zajímavý program, ze 
kterého si vybere, věříme, každý. V pátek 
v Doubraveckém klubu začneme v 9:00 
hodin a skončíme v 17:00,“ říká organizá-
torka Lada Valentová. Slavit se bude nejen 
pohybovými aktivitami, ale i přednáška-
mi a rukodělným tvořením, na programu 
bude zdravotní cvičení, jóga pro seniory 
nebo seniorský pilates. Vstup je zdarma, 
rezervace místa není nutná.

Milí sousedé,

čas prázdnin a dovolených je 
za námi a já věřím, že jste si léto 
náležitě užili a načerpali ener-
gii do dalšího období. I přes 
léto se toho na Čtyřce mnoho 
událo. O všem podstatném se 
dočtete na následujících strán-
kách Doubraveckých listů, které 
shrnují dění v obvodu za uply-
nulé dva měsíce.

Jednou z novinek je druhý ročník participa-
tivního rozpočtu neboli projektu Rozhodněte 
sami, díky kterému máte jedinečnou mož-
nost navrhnout, co vznikne v našem obvodě 
v příštím roce, zda to bude dětské hřiště, další 
stromová alej nebo třeba loučka pro psy.

Tuto šanci dáváme občanům jako jediný 
z velkých obvodů v Plzni a máme velkou 

radost, jak jste se jí ujali. Loni se 
do participativního rozpočtu 

zapojily zhruba dva tisíce lidí 
a já věřím, že letos bude číslo 
ještě vyšší. Budeme rádi za 

každý Váš návrh nebo hlas, který 
nám pomůže zlepšit život na 
v našem obvodu.

Všem řidičům děkujeme za 
trpělivost s uzavírkami, které 
neminuly ani náš obvod, avšak 
přinesly mnohá pozitiva. Část 
ulice Na Dlouhých má nový as-
faltový povrch, byla zahájena 
stavba výjezdového stanoviště 
krajské záchranné služby v are-
álu hasičárny ve Hřbitovní ulici 

a pro pěší a cyklisty byla opravena lávka 
Pod Pecihrádkem.

Léto bylo i slavnostní. Na Sportmanii jsme 
ocenili sportovce a na zastupitelstvu podě-
kovali našim dobrovolným hasičům, kteří se 
bez váhání vydali pomáhat na jižní Moravu 
zasaženou tornádem. Mnozí z nás pomohli 
rovněž finančně či materiálně – opět se tak 
ukázalo, že na Čtyřce žijí skvělí lidé, kteří 
umí táhnout za jeden provaz.

Ve slavnostním duchu se neslo i 1. září, 
kdy jsme na základních školách přivítali 
letošní prvňáčky. Bylo vidět, že se všichni 
do školy těší, a já přeji všem školákům, 
jejich rodičům i učitelům, aby letošní rok 
byl úspěšný, pohodový, a především pro-
bíhal ve školách, nikoliv distančně a doma 
za obrazovkami počítačů.

Celý svět stále prochází mimořádně slo-
žitým obdobím a já osobně doufám, že 
v naší zemi jsme si tím nejhorším již prošli. 
Není dobré situaci podceňovat, na druhou 
stranu je jasné, že s novým virem se mu-
síme naučit žít. Ať už máme názor na pan-
demii jakýkoliv, buďme prosím obezřetní 
a zodpovědní.

Svůj názor na to, jak naše vláda zvládla nejen 
období pandemie, ale celé čtyři uplynulé 
roky, můžeme vyjádřit už 8. a 9. října, kdy 
nás čekají volby do poslanecké sněmovny. 
Všichni máme možnost udělit vládě vysvěd-
čení a jasně říct, zda si přejeme změnu či 
nikoliv. Rozhodnutí je jen na nás.

Přeji Vám šťastnou volbu a krásný podzim.

Vaše místostarostka Lenka Kočová

Úvodník 
místostarostky
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Startuje 2. ročník 
Rozhodněte sami

Lidé na Čtyřce mohou i letos navrhovat 
projekty na zlepšení života ve svém 
okolí. Umožní jim to druhý ročník par-
ticipativního rozpočtu neboli projektu 
Rozhodněte sami, který v září vyhlásil 
městský obvod Plzeň 4.

„Těším se na nové návrhy a věřím, že i letos 
lidé přijdou s nápady, které zlepší život 
na Čtyřce. Jednou z novinek je zrychlení 
celého procesu. Vítězný projekt budeme 
znát už v prosinci, takže se dá říct, že si ho 
nadělíme k Vánocům pod stromeček,“ říká 
starosta Tomáš Soukup.

Na realizaci projektů je letos vyčleněno 1,5 
milionu korun, což je o 500 tisíc méně než 
v předchozím ročníku. Důvodem je dopad 
koronavirové krize na veřejné rozpočty.

Participativní rozpočet odstartoval 15. září. 

Své nápady a projekty 
mohou lidé navrhovat 

do 15. října na webu 
rozhodnetesami.cz 
nebo prostřednictvím 

formuláře na další stra-
ně. Vzápětí úřad návrhy 

prověří a ty proveditelné postoupí do 
fáze hlasování.

„Navrhovat a hlasovat může kdokoliv, 
bydliště na Doubravce není podmín-
kou. Nutné naopak je, aby byl projekt 
situován na území našeho městského 
obvodu. Budeme rádi za každý skvělý 
návrh a nápad, ať už se bude jednat 
o projekt zaměřený na sport, na oživení 
a kultivaci zeleně, kulturní událost či 
zájmovou činnost,“ uvádí místostarostka 
Lenka Kočová.

Hlasování bude zahájeno 15. listopadu 
a potrvá do 12. prosince. Probíhat bude 
stejně jako v předešlém ročníku na webu 
rozhodnetesami.cz a následným potvrzením 
přes SMS zprávu. Pro ty, kteří preferují 
papírovou formu, bude opět připraven 
formulář v Doubraveckých listech.

V prvním ročníku projektu Rozhodněte sami 
lidé navrhli celkem 49 nápadů, jak vylepšit život 
v obvodu. Do finálního hlasování prošlo sedm 
z nich, kterým občané udělili 1527 hlasů. Na 
prvním místě se umístila stromová alej pod 
Chlumem s 481 hlasy. Vysázena byla už loni.

„Druhou příčku obsadila zelená střecha na 
terminálu v Zábělské ulici, kterou bohužel 
nebylo možné realizovat z důvodu nedo-
statečné nosnosti stávajícího objektu, což 
potvrdily i sondy. U třetího pumptracku řešíme 
výpůjčku pozemku v areálu Lopatárny s SK 
Rapid Plzeň, kde by mohl okruh pro bajkery 
vzniknout a rozšířit se i o skatepark,“ uvádí 
Martina Seidlerová, projektová manažerka 
participativního rozpočtu z Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4.

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

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Symbolem druhého ročníku Rozhodněte sami je stromová alej pod Chlumem, která zvítězila v hlasování občanů v loňském roce.
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Jak se bude Váš projekt jmenovat?

Vyplněný formulář odevzdejte osobně na 

podatelně Úřadu městského obvodu Plzeň 4, 

nebo zašlete poštou na adresu: 

Úřad městského obvodu Plzeň 4, 

Mohylová 55, 312 00 Plzeň 

Elektronicky můžete návrhy přidávat na 

www.rozhodnetesami.cz

Jaké jsou podrobnosti Vašeho projektu?

Jak se na projektu chcete podílet?

Děkujeme všem, kteří se zapojí!

Je to jen nápad, nechám vše na vás.

Rád/ráda se osobně zapojím do přípravy 

 a realizace projektu.

Jaký je Váš vztah k městskému obvodu Plzeň 4?

Bydlím tu

Podnikám zde / pracuji zde

Mám tu příbuzné

Jiný

Vaše celé jméno
(bude zveřejněno na webových stránkách)

Email
(pouze pro komunikaci s ÚMO Plzeň 4, nebude zveřejněno)

Telefon
(pouze pro komunikaci s ÚMO Plzeň 4, nebude zveřejněno) 

KONTAKTNÍ INFORMACE

Kde by se měl projekt realizovat? 
(adresa, případně popis místa, můžete přiložit zákres apod.)

Na koho je projekt cílený?

RodinyDěti Senioři

Jaké jsou přínosy pro městský obvod?

Přidejte svůj návrh na vylepšení Čtyřky!
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Obvod ocenil 
legendy i talenty

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

Sportovní legendy i talenty z Doubrav-
ky ocenilo 23. srpna vedení městského 
obvodu Plzeň 4. Slavnostní ceremoniál 
se uskutečnil na Dni se Čtyřkou v rámci 
Sportmanie Plzeň.

„Sportovním legendám i talentům patří za 
jejich tvrdou práci a celoživotní úsilí velká 
poklona. Mám radost, že jsme jim mohli 
právě na Sportmanii poděkovat za jejich 
obrovské nasazení a skvělou reprezentaci 
našeho obvodu i celého českého sportu,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Za celoživotní přínos v oblasti sportu pře-
vzal ocenění bývalý atlet a trenér Jiří Hen-
žlík, který na Doubravce žije už od roku 
1969. Aktivně se věnoval zejména hodu 
kladivem, jako trenér přivedl na svět řadu 
úspěšných sportovců. Trenérskou dráhu 
ukončil v 85 letech v roce 2019.

„Ze sportovních legend jsme ocenili také 
bývalého hokejistu extraligové Škodovky 
a dnes trenéra Milana Voláka, který v Plzni 
na začátku 90. let hrál v útoku s Martinem 
Strakou a Radkem Kampfem. Z mladých 
talentů jsme předali ocenění běžci na ly-
žích Ondřeji Zunovi,“ dodává místostarosta 
Zdeněk Mádr. Nadějná atletka Linda Su-
chá se z předání cen omluvila.

Sportovní legendy obdržely dárkové ko-
še a pamětní listy, Ondřej Zuna dárkový 
poukaz na sportovní potřeby. Součástí 
balíčků byla také kniha o historii obvodu 
a propagační předměty.

A jak se na Čtyřce žije a trénuje? „Využívám 
toho, že bydlím blízko Chlumu, na kterém 
je dost nepříjemných kopců, které se dají 
vybíhat ze všech možných úhlů. I na takto 
relativně malém kopci si člověk může dát 
pořádně do těla. V okolí je i spousta pří-
rody,“ prozradil Ondřej Zuna.

Předání cen doprovodila autogramiáda 
dvou běžkyň a účastnic olympiády v Tokiu, 
Kristiiny Mäki a Terezy Hrochové, a hoke-
jistů HC Škoda Plzeň.

Zleva: Sportovní legenda Jiří Henžlík a starosta Tomáš Soukup.

Zleva: Bývalý hokejista Milan Volák a místostarosta Zdeněk Mádr.

Zleva: Místostarostka Lenka Kočová a mladý sportovec Ondřej Zuna.
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Hasiči z Doubravky: 
Bylo to jak z katastrofického filmu

Do Moravské Nové Vsi jste vyrazili šest 
dnů po katastrofě. Kdy padlo rozhod-
nutí, že jedete?

Jaroslav Hreus: Když jsme to sledovali 
s manželkou v televizi, podívala se na mě 
a řekla mi, jestli chceš jet, tak jeď. Už na 
mně poznala, že mně to nedá. Volal jsem 
veliteli a řekl mu, že jedu, že si klidně vez-
mu dovolenou a refundace mě nezajímá.

Michal Ebenstreit: U mě to bylo to samé. 
Viděli jsme záběry v televizi a přítelkyně 
se mě zeptala, jestli pojedeme. Odpově-
děl jsem jí, že chci jet, a řekl veliteli, ať se 
mnou počítá.

V médiích jste viděli, kam jedete. Pře-
kvapilo vás něco při příjezdu na místo?

JH: Realita byla úplně někde jinde. To, co 
bylo v televizi, byl jen odvar.

ME: Přijeli jsme na místo šest dnů od kata-
strofy. I tou dobou byly všude trosky, při-
padali jsme si jak v americkém katastrofic-
kém filmu. V televizi byl vždy vidět kousek 

místa, jeden záběr. Když si ale stoupnete 
doprostřed obce a všechno kolem vás je 
zničené, je to úplně něco jiného.

V místě jste byli dva dny. Jaké práce 
jste dělali?

JH: Odklízeli jsme suť, vystěhovávali nepo-
řádek z domů, odřezávali sloupky z plotů, 
kropili jsme silnice a staveniště nebo roze-
bírali popadané kůlny s nářadím. Po dvou 
dnech záchranné práce končily, lidé po nás 
chtěli udělat třeba věnec na střeše, ale to 
už byla parketa pro střechaře.

ME: Nepořádek jsme odklízeli na dvory 
domů, odkud jsme ho pak museli dostat 
na kontejner vozu, který vše odvezl na 
skládku. Udělal se štrůdl z lidí a ručně se 
vytahávali sutiny nebo trámy. Pak se zavolal 
nakladač a šlo se k dalšímu domu. Zdálo 
se to být nekonečné.

Bavili jste se s místními lidmi? Jak si-
tuaci brali?

JH: Jeden pán nám říkal, že v obci bydlí 

celá jeho rodina, všech pět bará-
ků, co měli, tornádo srovnalo 

se zemí. Smutný byl i pohled 
na paní, která seděla na za-
hradě a sledovala, jak jí bagr 

bourá barák. Myslím, že lidé si 
v tu chvíli ještě vše neuvědomo-

vali, ještě tou dobou byli v šoku.

ME: Někdo s humorem, někdo s bezmo-
cí. Spousta lidí tam v tu chvíli čekala na 
statika, jestli na jejich dům udělá červený 
nebo zelený křížek, tedy jestli jejich barák 
zůstane, nebo půjde k zemi. Tou dobou už 
po obci chodili psychologové, likvidátoři 
z pojišťoven a další.

Kde jste nocovali a jedli?

ME: V každé části Moravské Nové Vsi by-
lo stanové městečko podle regionů. Naše 
bylo u místního penzionu, kde jsme posta-
vili evakuační stan. V hospodě nám vařili 
nebo ohřívali jídlo, měli jsme tu k dispozici 
sprchu a záchod. Chodili za námi i místní, 
jeden pán s paní nám přinesli padesát říz-
ků. Ty lidi neměli střechu nad hlavou, plyn 
a elektřinu, přesto na nás mysleli a nosili 
nám jídlo.

JH: Chtěl bych vyzdvihnout obětavost míst-
ních, kteří nám neustále nosili pití, bagety, 
řízky nebo koláče. Opravdu se o nás sta-
rali. Ti lidé neměli nic, ale rozdali by nám 

Zleva: Antonín Rojka, Jaroslav Hreus, David Fretschner. Zd
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i to poslední, co měli. Ta soudržnost byla 
až neuvěřitelná.

V jakém stavu byla škola a školka, na 
jejichž obnovu přispěl čtvrtý obvod?

ME: Na školce jsme zajišťovali střechu, 
kterou je třeba postavit znovu. Fasáda 
objektu byla na dranc, všechna okna 
byla poškozená a uvnitř navíc byla vo-
da. U školy jsme nebyli.

JH: Bohužel, dokud se školka neopraví, 
je nepoužitelná.

Jak byste zásah složek integrované-
ho záchranného systému zhodnotili?

JH: Myslím, že zásah byl úspěšný. By-
lo vidět, že oproti povodním na Mora-
vě v roce 1997, kdy byl na místě chaos, 
bylo vše lépe zvládnuté a zabezpečené. 
Je vidět, že složky jsou daleko více pro-
pojené. Vjezdy do obce byly dobře hlí-
dané, nedostal se tam nikdo, kdo tam 
neměl co dělat.

ME: Souhlasím s Jardou, byla to mimo-
řádná situace, kterou český člověk v tako-
vém rozsahu dosud nezažil. Koordinace 
byla na velmi dobré úrovni.

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

V Moravské Nové Vsi nezůstal jediný nepoškozený objekt. Zd
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Dopravní novinky: Opravená 
lávka, vozovka i nový chodník

Hned několik městských komunikací 
ve čtvrtém plzeňském obvodu se bě-
hem léta dočkalo rekonstrukce. Město 
opravilo vozovku v ulici Na Dlouhých, 
lávku Pod Pecihrádkem a také vybu-
dovalo nový chodník mezi Bukovcem 
a Chlumkem.

Ulice Na Dlouhých v srpnu dostala nový 
povrch. Výměna popraskaného asfaltu 
s výtluky vyšla město na 963 tisíc korun. 
Součástí prací byla i výměna smyčky váza-
né na řízení semaforů. Zhotovitel stavby, 
firma Silba, práce dokončila několik dnů 
před plánovaným termínem.

Rekonstrukce se dočkala také lávka Pod Pe-

cihrádkem, kterou hojně využívají chodci 
a cyklisté proudící mezi Doubravkou a Bo-
leveckými rybníky. Během opravy se lávka 
sloužící od roku 1993 dočkala kompletní-
ho nátěru proti korozi a opravy mostovky. 
Celkové náklady na rekonstrukci lávky by-
ly vysoutěženy ve výši 1,4 milionu korun.

Dopravní omezení se dotkla také Hřbi-
tovní ulice v úseku u hasičské zbrojnice. 
Úsek byl od poloviny srpna uzavřen pro 
automobilovou dopravu kvůli stavebním 
pracím na horkovodní přípojce pro nový 
objekt krajské záchranné služby.

Rušno je také na Rokycanské třídě ve smě-
ru od dálničního přivaděče. Důvodem je 

oprava úseku silnice I/26 v úseku Kyšice – 
Plzeň. Konec dopravních omezení na 

křižovatce Rokycanská x Hřbitovní je 
očekáván na konci září.

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

Opravená lávka Pod Pecihrádkem. Zd
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Hasičům za obětavost poděkovali i zastupitelé čtvrtého obvodu. 
Zleva: David Fretschner, Jaroslav Hreus, Antonín Rojka a Michal Ebenstreit.
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Základní školy přivítaly 
na tři stovky prvňáčků

Na tři stovky prvňáčků 1. září usedly do 
školních lavic základních škol na Doubrav-
ce, v Lobzích a Újezdě. Učitelé jim zpest-
řili první školní den vystoupením i dárky, 
vedení obvodu pak prvňáčkům předalo 
malou pozornost a popřálo dětem, rodi-
čům i učitelům úspěšný školní rok.

V Plzni nastoupilo do první třídy základních 
škol 1611 dětí, což je o 21 dětí méně než 

loni. Ve čtvrtém městském obvodu se pak 
na čtyřech školách podařilo naplnit deset 
prvních tříd. Všechny prvňáčky kromě uči-
telek přivítali i zástupci městského obvo-
du Plzeň 4.

Starosta Tomáš Soukup zavítal do 14. zá-
kladní školy, místostarosta Zdeněk Mádr 
zahájil školní rok ve škole v Újezdě, mís-
tostarosta Václav Beran přivítal prvňáčky 

v 22. základní škole a místostarostka Lenka 
Kočová navštívila 28. základní školu. Všichni 
dětem i rodičům popřáli úspěšný školní rok 
plný radosti a třídním učitelkám pro děti 
předali dárkové kornouty se sladkostmi.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

V Újezdě děti hýřily radostí.
Veselí školáci v 28. ZŠ.

V 22. ZŠ otevřeli tři třídy prvňáčků.

Zmodernizovaná 14. ZŠ přivítala 
tři třídy prvňáčků.
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Hasiči z Odboru vyhledání a záchrany 
SAR na svém cvičišti v Plzni-Doubravce 
připravili ukázku práce záchranných 
psů pro děti z příměstského tábora 
Doubraveckého klubu a naučili je 
i něco málo z první pomoci.

„V měsíci zář í nás l idé mohli v idět 
také př i  zdravotnick ých dozorech 
nebo na akc ích v  Bor ském par ku 
a Habrmannově náměstí. Pro tento 
školní rok plánujeme zahájení činnosti 
kroužku mladý hasič – záchranář při 
odboru SAR,“ říká předseda odboru 
SAR Pavel Sudzina.

Družstvo Plzeň, které úzce 
spolupracuje s oblastním 

spolkem Český čer-
vený kříž Plzeň-město 
a Rokycany, působí ve 

čtvrtém obvodu.

„Pozemek cvičiště za firmou Elfetex a pod 
ústředním hřbitovem na konci takzvané psí 
louky je bezúplatně zapůjčený od Elfetex 
s.r.o. Městskému obvodu Plzeň 4 děkujeme 
za automatický externí defibrilátor pořízený 
z dotace v letošním roce,“ dodává Pavel 
Sudzina.

Odbor SAR vznikl v červnu 2019 jako po-
bočný spolek Hasičů České republiky z.s. 
Kromě sídla v Plzni má jednotky v Praze 
a v Jihomoravském, Jihočeském, Ústeckém 
a Středočeském kraji.

Za dobu své působnosti se členové odboru 

zúčastnili několika pátrání po pohřešovaných 
osobách, včetně spolupráce s 1. oddělením 
Služby kriminální policie a vyšetřování hlavního 
města Prahy při vyšetřování zvlášť závažného 
zločinu vraždy. Kynologové odboru se zúčast-
nili Mistrovství České republiky složek IZS 
a dvou mezinárodních pracovních setkání.

Děti si vyzkoušely 
roli záchranáře

Autor: Redakce MO P4 a Pavel Sudzina 
Hasiči České republiky z.s., 

Odbor vyhledávání a záchrany SAR
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Děti si vyzkoušely roli záchranářů 
na příměstském táboře.
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Ing. Václav Lacyk 
Radní MO Plzeň 4, TOP 09

Autor: TOTEM Doubravka,
redakce MO Plzeň 4

Autor: Ing. Miloslav Kepka,
zastupitel MO Plzeň 4 za ODS

Náměty na rozvoj obvodu mají svůj 
registr.

V oblasti zkvalitňování veřejného prosto-
ru pracujeme vždy ve dvou rovinách. První 
je plán investic, který zahrnuje jednotlivé 
akce připravované k realizaci, eviduje stav 
přípravy a postupně je předkládá zastu-
pitelstvu městského obvodu ke schvále-
ní v rozpočtu.

Vedle zmíněného plánu je pak druhým dů-
ležitým nástrojem registr námětů. Jedná se 
o materiál, členěný do několika podskupin, 
který shromažďuje požadavky na realizaci 
drobných zlepšení, ale i rozsáhlejších ře-

šení problematických či chybějících míst. 
Nejedná se výhradně o akce čistě staveb-
ního rázu, ale může jít například o změny 
v organizaci dopravy nebo o nalezení mís-
ta pro konání farmářských trhů.

Náměty získáváme jednak prostřednic-
tvím členů komise rozvoje, ale především 
ze strany široké veřejnosti, vycházejících 
z běžného, každodenního života, který se 
kolem nás odehrává. Řada námětů, které 
prošly registrem, byla již posunuta do plánu 
investic a předána ke konkrétní přípravě. 
Tento dvourychlostní systém vyhledávání 
investic se velmi osvědčuje a jsem pře-
svědčen, že i v budoucnu bude nacházet 

svoje praktické uplat-
nění. Společně se sa-
mostatně vyčleněnou 
akcí obvodu, kterou je 
participativní rozpočet, 
nabízíme kombinaci 
možností pro předání 
Vašich myšlenek, které by se Vám líbily 
ve svém okolí zrealizovat. Na volených zá-
stupcích místní samosprávy je pak náměty 
vyhodnocovat a prosazovat.

S přáním dobré volby, 
Václav Lacyk.

Vyhláška o nakládání s komunálním 
odpadem

Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám po-
dat stručnou informaci ohledně připravo-
vané novely „vyhlášky o systému nakládání 
s komunálním odpadem“, kterou dostalo 
zastupitelstvo MO 4 k projednání. Předmě-
tem diskuse byl zejména návrh zpoplatnit 
pro fyzické osoby odvoz suti. V současné 

době může dle vyhlášky každý občan 
Plzně měsíčně odvést jeden kubík 

suti do sběrného dvora bezplatně 
s tím, že odvoz a recyklaci hradí 
město. Hlavním cílem tohoto opat-

ření je předcházet černým skládkám.

V roce 2020 bylo odevzdáno 5090 tun 
suti, z čehož celých 5015 bylo hrazeno 
městem s náklady přes 2,5 milionu ko-
run. Odhad nákladů na letošní rok je 3,4 
milionu korun, takže hlavní argument pro 
případné zpoplatnění suti je finanční. Náš 
obvod se k návrhu mohl na červnovém 
zastupitelstvu vyjádřit, avšak mezi zastu-
piteli se nenašla shoda (ani v koalici ani 
v opozici), takže nakonec nebylo přijato 

usnesení pro ani proti 
zpoplatnění.

Oba výše uvedené 
argumenty jsou silné. 
Já sám jsem mírným 
příznivcem zpoplat-
nění suti, jelikož bezplatně neznamená 
zadarmo a bezplatný odvoz suti nako-
nec zaplatíme na jiných službách z jiné-
ho „chlívečku“, například zvýšením cen 
za komunální odpad.

Uvidíme, jaké rozhodnutí přijme zastupitel-
stvo města Plzně na zářijovém zasedání…

TOTEM radil seniorům, 
jak ovládat chytrý telefon

Bezplatné poradenství a kurz práce s tab-
letem a chytrým telefonem nabídl seni-
orům na přelomu srpna a září TOTEM 
Doubravka ve spolupráci s Moudrou So-
vičkou z.s. a městským obvodem Plzeň 4.

Jak vše probíhalo? „Do Habrmannova par-
ku přijela pojízdná učebna, ve které si bylo 
možné zarezervovat svoji hodinku s „ajťá-
kem“. Ten se každému odborně věnoval 
a zájemcům pomohl s ovládáním chytrého 
telefonu, tabletu či notebooku,“ říká Marti-
na Šatrová z TOTEMu Doubravka.

Zároveň s tím v doubraveckém TOTEMu 

probíhal i dvou-
denní komplexní 
kurz zaměřený na 
ovládání moder-
ní techniky. Výuka 
se uskutečnila na 
vlastních telefo-
nech i zapůjče-
ných tabletech.

„Věříme, že teď 
to půjde s leh-
kostí, a pokud ne, všem zájemcům rádi 
poradíme. Na Doubravce jsme nabídli IT 
poradenství poprvé a rádi bychom pokra-

čovali i nadále,“ dodává Martina Šatrová.

Mobilní učebna v Habrmannově parku. Zd
ro

j: 
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Keramická dílna 
v 50. MŠ

Kurz prostorové 
orientace ve Smržovce

V roce 2019 vznikla myšlenka na vybu-
dování keramické dílny v 50. mateřské 
škole. V roce následujícím začaly přípra-
vy, úprava přístupu do keramické dílny, 
zábradlí, dlažba, elektrická přípojka k pe-
ci, samotná pec, regály na odkládání vý-
robků a stoly.

V letošním roce pokračovaly práce na pří-

pojce vody, obložení dlažkami, 
připevnění žlabu s bezdo-

tykovými bateriemi. Byly 
vypracovány směrnice, 
řád, nakoupen materiál 

a pomůcky.

V červnu 2021 jsme vytvořili první výrobky 
k tématu Louka a následně výrobky v peci 
vypálili. Děti ze třídy Sluníčko si domů od-
nášely krásné květy, motýlky a čtyřlístky. Děti 
ze třídy Kytička si vyrobily krásné žížaly. Tě-
šíme se na další školní rok a tvoření v naší 
keramické dílně.

Po dvou letech jsme my – žáci Základní 
školy a Mateřské školy pro zrakově po-
stižené a vady řeči v Plzni-Doubravce – 
opět navštívili EVC Sněženku ve Smr-
žovce, abychom zde procvičili znalosti 
z prostorové orientace a samostatného 
pohybu. Projekt se již počtvrté poda-
řilo uskutečnit díky příspěvku Nadace 
Českého rozhlasu Světluška.

Zkoušeli jsme chůzi s bílou holí, chůzi 
s průvodcem, orientaci v prostoru s klap-

kami, odhad 
vzdálenos-

ti, sebe-
obsluhu 
při jídle 

a mnoho dal-
šího. V rámci 

výcviku jsme navštívili i město Smržovka 
a tam místní vyhlášenou Horskou cukrárnu. 
Cestou jsme se šli podívat i na historický 
železniční viadukt, 
který slouží vlakové 
dopravě na trati Li-
berec – Tanvald ne-
přetržitě již od roku 
1894.

Během pobytu jsme 
se naučili spoustu 

nových věcí, které budeme v životě potře-
bovat, a upevnili jsme si již dříve nabyté 
znalosti. Za to patří dík zařízení Sněženka, 
které je přizpůsobeno našim specifickým 
potřebám. Moc se nám tu líbí a rádi by-
chom přijeli zase.Těšíme se na další škol-
ní rok a tvoření v naší keramické dílně.

Autor: Bc. Vendulka Fouňová,
ředitelka 50. MŠ

Autor: Za účastníky soustředění žáci ZŠ a MŠ 
pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň,
Michal Knedlhans, Marek Klier, Karel Leš

Inzerce
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Keramická dílna v 50. MŠ.

Žáci ze základní školy a školky v Lazaretní ulici 
se zdokonalovali v prostorové orientaci.
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OC Rokycanská 
ve víru změn

Ve znamení velkých změn probíhá léto 
v obchodním centru Rokycanská, dříve 
OC Plzeň.

Oblíbené místo nákupů obyvatel i návštěv-
níků Plzně prochází viditelným rebrandin-
gem spojeným s novým názvem. Ten re-
prezentuje viditelné písmeno „R“, které se 
postupně propíše do opláštění centra na 
Rokycanské ulici.

Proměna reaguje na vnímání zákazníků 
i posun zaměření komplexu: z prodejny 
Tesco doplněné nákupní pasáží se stalo 
i díky modernímu designu a stavebním 
úpravám moderním obchodním centrem, 
které na ploše přes 29 tisíc m2 nabízí ve 
více než 50 jednotkách řadu služeb a kva-
litní gastro.

Modernizace se nejvýznamněji dotýká 
hlavního vstupu s průčelím. S ohledem na 
probíhající rekonstrukci směřující k mar-
kantnímu prosvětlení, novým materiálům 
a zvýšení komfortu zákazníků zůstane hlav-

ní vstup do centra uzavřený do 
začátku podzimu. Do té doby 

ho nahrazuje vstup vedlejší.

„Vytvořením příjemného 
moderního prostředí chceme 

zákazníky motivovat k opakova-
ným návštěvám a nákupům. Nový název 
a grafické ztvárnění vycházejí z rozsáhlé-
ho průzkumu mezi obyvateli Plzně. Do-
chází k přirozené transformaci, která OC 
Rokycanská lépe usadí do kontextu města 
a identifikaci s lokalitou,“ vysvětluje Milan 
Panuška, ředitel centra. Jeho majitelem je 
Nemovitostní fond Trigea, stavební úpra-
vy má na starosti společnost CBRE, která 
centrum také spravuje.

Vlastníka k investicím motivovalo několik 
důvodů. K hlavním patří posun očekává-
ní návštěvníků, kteří si od návštěvy slibují 
větší, i estetický zážitek. Vzhledem k velmi 
dobrým výsledkům OC Rokycanská i v do-
bě koronavirových opatření je cílem posí-
lení pozice centra na plzeňském maloob-
chodním trhu.

„Ukázalo se, že obliba formátu otevřené 
nákupní galerie napojené na kvalitní hy-
permarket roste. Lidé nakupují efektivně. 
Služby, zábava nebo gastro jsou dalším 
podnětem návštěvy nebo vyšších útrat. 

V tomto ohledu je Rokycanská velmi přá-
telským, přehledným, příjemným a bezpeč-
ným místem pro každodenní i vetší náku-
py. Tyto atributy probíhající rekonstrukce 
posiluje,“ říká Pavel Urban za CBRE.

Na revitalizaci vnějších prostor a opláštění 
centra naváže v budoucnosti rekonstrukce 
interiérů týkající se zejména společných 
ploch. Probíhat bude po etapách, aby nebyl 
narušen provoz centra a pohyb návštěvní-
ků. Ve vnitřních prostorách přibude zeleň, 
místa pro odpočinek a prvky z kategorie 
přírodní architektury.

Uvedené úpravy vítají i nájemci. Za po-
sledních 15 měsíců, které poznamenala 
protipandemická opatření, i díky aktivní-
mu přístupu centra neskončil ani jeden 
provozovatel. Naopak se chystá otevření 
dvou nových obchodů, které doplní stá-
vající nabídku zboží a služeb.

Na Rokycanskou míří vyhlášený tuzem-
ský výrobce kuchyňského nádobí a náčiní 
Tescoma, jehož designové produkty již ně-
kolik let sbírají prestižní ocenění Red Dot 
Design Awards. Gastronomickou nabídku 
pak rozšíří oblíbená Dědova farma, zamě-
řená na české potraviny a gourmet lahůdky.

RÍJEN ‘21

RÍJEN ‘21
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