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Aktuality 
ze Čtyřky

Plzeň má alkoholovou vyhlášku

Plzeň má vyhlášku o zákazu konzumace al-
koholických nápojů na veřejném prostran-
ství. Platit začne od 1. května, a to včetně vy-
braných míst na území čtvrtého plzeňského 
obvodu, kde bude zákaz platit v okruhu 50 
metrů od škol a školských zařízení a na za-
stávkách veřejné hromadné dopravy včetně 
přilehlých přístřešků.

Se Čtyřkou do Nymburku

Městský obvod Plzeň 4 pořádá 21. června 
zájezd do Nymburka. Na programu je ná-
vštěva pivovaru, procházka centrem i plav-
ba lodí Krále Jiřího. Prodej zájezdu startuje 
25. května od 8.30 hodin v budově Doubra-
veckého klubu – Zábělská 54b. V dalších 
dnech si lidé mohou zájezd zakoupit v pon-
dělí a ve středu od 8.30 do 12 hodin a od 
13 do 17 hodin. Cena zájezdu je 240 korun 

včetně dopravy a vstupného. Odjezd bude 
v 7 hodin od budovy úřadu.

Zápisy do školek

Zápisy do mateřských škol v Plzni se letos 
uskuteční v období od 2. do 16. května. 
Předškolní vzdělávání je povinné pro dě-
ti, které dosáhnou 5. roku věku k 31. srpnu 
2022. I letos pro zápisy funguje elektronická 
aplikace www.mszapis.plzen.eu.

Pozor na domovní prodej

Před podomním prodejem, který je na úze-
mí Plzně zakázán, varují občany Policie ČR 
a městský obvod Plzeň 4. Policisté v obvodu 
vyšetřují případ, kdy podomní prodejci na-

bízeli lidem výměnu zámků za 6 tisíc korun. 
Pokud se lidé s domovním prodejem setka-
jí, ihned by měli o věci informovat policisty.

Thamboss vystavuje Hrubce

Až do 15. dubna mohou lidé spatřit výstavu 
maleb kombinovanou technikou z dílny Ing. 
arch. Miloslava Hrubce. Na výstavu 20. května 
naváže výstava majitelky galerie Mgr. Marie 
Vechové. Z dílny umělkyně se lidé mohou 
mimo jiné těšit na výtvarné textilní koláže.

Senioři v Doubraveckém klubu

Základní organizace Seniorů ČR – Doubrav-
ka zve stávající i nové zájemce o členství do 
Doubraveckého klubu, kde dva čtvrtky v mě-
síci pořádá taneční odpoledne. Organizuje 
i zájezdy nebo vycházky do okolí. „Věříme, 
že naše činnost zaujme i seniory, kteří tepr-
ve nedávno začali užívat důchod a přijdou 
mezi nás. Každý týden ve středu nás mů-
žete navštívit v „D“ klubu, klubovna č. 2 od 
9.00 hodin,“ říká předseda organizace Bo-
huslav Kural.

Vážení spoluobčané,

příroda se nám probouzí ze 
zimního spánku a my se opět 
můžeme kochat tím, jak je 
naše Čtyřka krásná. S nástu-
pem jara se pomalu a jistě 
rozbíhá i kulturní a spole-
čenský život a já jsem moc 
rád, že zatím vše nasvědčuje 
tomu, že se letos budeme 
moci setkávat bez omezení.

Chystáme pro vás řadu akcí, o kterých 
průběžně informujeme. Po Doubravecké 
zabijačce, Doubraveckém masopustu 
a Tradičních Velikonocích se těším na 
setkání s vámi na Jarních koncertech 
v Habrmannově parku, které věnujeme 
především našim starším občanům.

Pevně věřím, že se nám hudbou letos 
podaří oslovit i mladší generace. Při-
pravili jsme pro ně akce na Chlumu 
a v Lobezském parku, které budou pa-

třit především rocku. Nebudou ale za-
svěceny jen hudbě. Rádi bychom vás 
na nich informovali o novinkách, které 
v obou lokalitách chystáme.

S jarem se ve velkém rozběhly také in-
vestice. Odstartovala stavba 
nového parkoviště U Pražské 
dráhy. Práce byly zahájeny 
i na stavbě nové cyklostezky 
Na Drážkách a konečně se 
schyluje k léta očekávané 
rekonstrukci Červenohrá-
decké ulice.

Nepřetržitě investujeme do 
našich šesti školek, které 
s ohledem na bezpečnost 

dětí i zaměstnanců vybavujeme videote-
lefony. Konkrétní obrysy už nabírá i naše 
plánovaná sedmá mateřinka v Újezdě. 
Od architektů jsme již obdrželi studii, 
se kterou vás brzy seznámíme. Odvedli 
skvělou práci.

Aktuálně usilovně pracujeme na veřej-
ném představení studie Masarykovy třídy, 
k jejíž budoucí podobě jste nám zasílali 
připomínky. Paralelně s tím na Čtyřce pro-
bíhají investiční a stavební akce Správy 

veřejného statku města Plzně a Útvaru 
koncepce a rozvoje města Plzně.

Útvar koncepce a rozvoje chce naše ob-
čany seznámit s chystanou proměnou 
Hrádeckého potoka. Její hodnocení si 
ponechám na veřejnou prezentaci, která 
proběhne 28. dubna v červenohrádecké 
sokolovně, kam vás srdečně zvu. Pracuje 
se i na zabezpečení skály v Lobezském 
parku a na úpravě komunikací.

V těchto dnech si připomínáme výročí 
konce druhé světové války. Na Čtyřce 
stále žijí lidé, kteří mají v paměti, jak 
Plzeň vypadala po bombardování 
v dubnu 1945.

Podobný obrázek se nyní naskýtá lidem 
nedaleko našich hranic. Ukrajina čelí 
bezprecedentnímu ruskému útoku, i zde 
umírají nevinní civilisté. S ohledem na 
naši historii mám plné pochopení pro 
prchající rodiny a matky s dětmi. Uvě-
domuji si, že je současná situace složitá, 
jsem ale přesvědčen, že to i tentokrát 
všichni společně zvládneme.

Váš starosta
Tomáš Soukup

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úvodník 
starosty
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Větší bezpečí a lepší komunikace. Takový 
přínos mají videotelefony, kterými se 
nově mohou chlubit 50., 54. a 6. mateř-
ská škola na Čtyřce. Navíc nezůstanou 
samy. Během letních prázdnin se k nim 
přidají také 64. a 57. mateřinka.

„Videotelefony využíváme denně k obsluze 
všech vstupů do budovy školy, ale také jako 
vnitřní komunikační systém. Jsme s nimi 
moc spokojeni, rozhodně předčily naše 
očekávání. Oceňujeme i některé speciální 
funkce, například pořízení záznamu nebo 
fotografie,“ říká ředitelka 6. mateřské školy 
Martina Baníková.

Technologickou novinku využívají i rodiče, 
kteří mohou zaměstnance školky snadněji 
kontaktovat nebo jim mohou prostřednictvím 

videotelefonu zanechat hlasovou zprávu. 
Videotelefony nechybí ve všech hlavních 
místnostech mateřinky – od chodby přes 
jednotlivé třídy, učebnu, školní jídelnu až 
po ředitelnu.

Hlavním důvodem, proč ve školkách do-
chází k instalaci videotelefonů, je zajištění 
větší bezpečnosti dětí. Díky kamerám 
mají zaměstnanci trvalý přehled o pohybu 
cizích osob v areálu školky. Rovněž došlo 

ke zlepšení vnitřní komunikace mezi 
zaměstnanci.

Videotelefony zafinancoval městský obvod 
Plzeň 4, o jejich montáž a zprovoznění se 
následně postarala Správa informačních 
technologií města Plzně. V rámci investice 
došlo nejen k zakoupení zařízení, ale také 
k technologické přípravě včetně rozvodů 
datových sítí.

Hlavní generálkou prošla všechna dět-
ská hřiště, která má ve správě čtvrtý 
městský obvod. Kromě revize herních 
prvků došlo také ke kontrole dopado-
vých ploch detektorem kovu. Téměř 
padesát pískovišť na území obvodu se 
pak dočká kompletní výměny písku.

„Všechny zjištěné závady a nedostatky, 
které jsme v rámci hlavní roční technické 
kontroly dětských hřišť shledali, byly po 
obdržení revizního protokolu zadány 
k opravě,“ říká vedoucí Oddělení životního 
prostředí úřadu městského obvodu Plzeň 
4 Lukáš Vojta.

Dopadové plochy u jednotlivých herních 
prvků pak na jaře prochází kontrolou 
detektorem kovu, který má k dispozici 
městská policie. Během jedné z prvních 
kontrol detektor odhalil zátky od lahví 
nebo plechovek, matice, ale také mince 
v celkové hodnotě 15 korun.

V dubnu také odstartovala každoroční 
výměna písku ve všech 46 pískovištích 
na území obvodu. Nahrazování staré-
ho písku za nový potrvá až do měsíce 
května.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

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

Školkám na Čtyřce 
pomáhají videotelefony

Dětská hřiště prošla 
hlavní generálkou

Pohled na videotelefon u hlavního vstupu do mateřské školy. Už chybí jen nahodit fasádu.

Strážník městské policie kontroluje detektorem kovu dopadové plochy u hřiště u MATu.

Nalezené předměty detektorem kovu.
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Občané si přáli 
Hrádecký park

Čtyřka pod Chlum 
nasadila pytlomaty

Obyvatelé Čtyřky už vybrali nový název 
pro parkový prostor v Červeném Hrádku, 
který na své oficiální pojmenování dosud 
čekal. Vítězem hlasování se stal název 
Hrádecký park, který získal 536 bodů. 
Do rozhodování se zapojilo 171 lidí.

„Děkuji všem, kteří se do rozhodování 
zapojili, a pevně věřím, že pojmenování 
parku přispěje k oživení tohoto prostoru, 
což je náš dlouhodobý cíl. Rádi bychom 
zde pořádali kulturní akce nebo setkání 
s místními občany,“ říká starosta Tomáš 
Soukup.

Hlasování probíhalo v upraveném formátu. 
Lidé mohli vybírat z celkem čtyř navržených 
variant, kterým udělovali známky. Tyto 
známky poté byly přepočítány na body. 
Vítězem se s pohodlným náskokem stala 
právě varianta Hrádecký park s 536 body.

„Zvítězila reprezentativní a dobře za-
pamatovatelná varianta. Navíc z histo-

rických map je patrné, že se původně 
tato osada jmenovala Hrádek. Návrh 
na pojmenování parkového prostoru 
nyní projde schvalovacím kolečkem, 
přičemž poslední slovo bude mít dub-
nové zastupitelstvo,“ říká místostarosta 
Zdeněk Mádr.

Na druhém místě se umístila varianta 
Na Haltýři s 485 body, třetí skončil ná-
zev U Rybníka s 426 body a poslední 
příčku obsadil park Ledová, který získal 
263 bodů. Názvy navrhl městský obvod, 

občané v rámci místní pracovní skupiny 
a také plzeňští památkáři.

Pojmenováním parku městský obvod Plzeň 
4 pokračoval v zapojování veřejnosti do 
rozhodování. Obyvatelé již měli možnost 
pojmenovat čtyři nové ulice v Újezdě, 
mohli vznést připomínky k budoucí 
podobě Masarykovy třídy nebo mohli 
opakovaně navrhnout své projekty k re-
alizaci v rámci participativního rozpočtu.

Městský obvod Plzeň 4 opět rozmístil 
pytlomaty na stezky pod vrchem Chlum. 
Pytlomaty jsou jednou z možností, jak 
se veřejnost na Čtyřce může zapojit do 
jarních dobrovolných úklidů, které jsou 
na následující dny a týdny plánovány 
po celém Česku.

„Rozmístěním pytlomatů reagujeme na 
velký zájem ze strany veřejnosti i organizací 
v našem obvodu, jež se na jaře chtějí zapojit 
do iniciativy Ukliďme Česko. S ohledem na 
to, že loni se pytlomaty setkaly s velkým 
úspěchem, jsme se je rozhodli rozmístit 
v našem obvodu i letos. Jednotlivé iniciativy 
podporujeme jak materiálně, tedy poskyt-
nutím úklidových pomůcek, tak zajištěním 
svozu odpadu po ukončení úklidové akce,“ 
říká starosta Tomáš Soukup.

Pytlomat je místo, kde si lidé mohou zdarma 
odebrat pytle a ochranné rukavice a během 
procházky zbavit přírodu nechtěných od-

padků. Nasbíraný odpad pak odloží zpět 
do pytlomatu, odkud už jeho svoz zajistí 
úklidová četa městského obvodu Plzeň 4.

„Pytlomaty jsme se rozhodli umístit pod 
Chlum, a to konkrétně ke kapličce u Zá-
bělské ulice a u Ejpovického železničního 
tunelu, kde se osvědčily už v loňském roce. 
Budeme moc rádi, když lidé pytlomaty opět 
využijí. Všem, kteří tak učiní, patří zaslou-

žené poděkování,“ dodává místostarosta 
obvodu Zdeněk Mádr.

Úklidovou akci ve Špitálském lese v sobotu 
2. dubna uspořádal TOTEM Doubravka. 
Na úklid se chystá také 14. základní škola 
v Zábělské ulici a velkou úklidovou akci 
chystá i Obchodní centrum Rokycanská.

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

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

Rozkvetlé krokusy v Hrádeckém parku.

Pytlomaty pod Chlumem najdou lidé i letos.
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Dne 24. února 2022 oslavili manželé 
Karlovských 60. výročí od uzavření 
sňatku, tedy diamantovou svatbu. Man-
želům Karlovským poblahopřál osobně 
místostarosta městského obvodu Václav 
Beran. S paní Jiřinou a panem Jiřím vám 
v souvislosti s jejich výročím nabízíme 
krátký rozhovor.

Kde jste se seznámili?
Narodili jsme se ve stejné ulici a tam jsme 
se také seznámili.

Kde jste uzavřeli sňatek?
V Praze na Staroměstském náměstí.

Kolik jste vychovali dětí?
Dvě dcery.

Kolik máte vnoučat a pravnoučat?
Tři vnučky a dvě pravnučky.

Vaše koníčky?
Paní Karlovská: rodina.
Pan Karlovský: modely letadel.

Jak dlouho žijete na Čtyřce?
V městském obvodu Plzeň 4 žijeme oba 
od narození.

Vaše oblíbené místo v obvodu?
Rádi chodíme na louku u sv. Jiří, dříve jsme 
také chodili na procházky do Bukovce 
a Újezda.

Co byste v obvodu zlepšili?
Přivítali bychom více parkovacích míst.

Recept na spokojené manželství?
Maximální tolerance, ohleduplnost.

Diamantová svatba manželů 
Jiřiny a Jiřího Karlovských

Poliklinika odhalila 
sochu Karla I.

V prostoru vedle vchodu do polikliniky 
na Masarykově třídě byla 1. dubna 2022 
odhalena socha Karla I. Sochařské dílo 
má akcentovat svobodu a sounáležitost 
mezi národy a společnostmi, a také do-
nutit lidi, aby se zamysleli nad historií 
a poučili se z chyb.

Slavnostní odhalení posledního císaře 
rakouského a krále českého se konalo za 
účasti široké veřejnosti. Akt doplnila skupina 
Petatřicátníci – Plzeňská jednotka aktivní 
zálohy Armády ČR v dobových uniformách 
slavnostní salvou z historických zbraní.

„Máme za to, že připomínat multietnické 
soustátí, ve kterém mohou národy svobodně 
dýchat a ve kterém se neakcentují tření, 
která jsou někdy vyvolávána uměle jen 
proto, aby z toho byly geopolitické zisky, 
je na místě. Chceme vás tím vyprovokovat 

k přemýšlení,“ sdělil při slavnostním 
odhalení sochy jednatel polikliniky 
Tomáš Mach.

„Karel I. byl osobou, která se pokusila 
zastavit destrukční válku a rozpad sou-
státí. Zásadním způsobem se zasadila za 
změkčení utrpení civilního obyvatelstva 
během války. Za to mu patří dík, čest jeho 

památce,“ doplnil Tomáš Mach. Autory 
sochy jsou manželé Stoklasovi z Nečtin.

Socha byla odhalena na soukromém 
pozemku polikliniky, Úřad městského 
obvodu Plzeň 4 se k umístění sochy nijak 
nevyjadřoval a ze zákona se ani nemohl 
vyjadřovat.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Veronika Nová,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Manželé Jiřina a Jiří Karlovských.

Při příležitosti významného jubilea manželům přišel pogratulovat místostarosta obvodu Václav Beran. Zd
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V Doubravce vzniká nová 
stezka pro pěší a cyklisty

Nová stezka pro pěší a cyklisty na 
jaře vzniká v Rodinné a Sokolské ulici 
v Doubravce. Před 28. základní školou 
pak město buduje parkoviště typu K+R, 
které rodičům v ranních hodinách usnadní 
odvoz dětí do školy i jejich následné 
vyzvednutí po konci výuky.

V obou zmíněných ulicích Správa veřejného 
statku města Plzně vybuduje chodník s no-
vým povrchem, po kterém povede stezka 
pro pěší a cyklisty s odděleným provozem. 
Město v rámci stavby počítá také s úpravou 
vjezdů nebo opravou obrubníků.

Město tak reaguje na záměr vybudovat 
lávku pro pěší a cyklisty přes Rokycanskou 
třídu namísto současného podchodu. 
Právě obě zmíněné ulice jsou alternativní 
cestou z Doubravky do Lobez, která bude 
po stavbě lávky více využívána veřejností.

Stávající asfaltový povrch chodníku v Rodinné 
ulici je poškozen opravami sítí. V Sokolské 
ulici pak bude část stávající betonové zám-
kové dlažby nahrazena asfaltovým pruhem 
vyhrazeným pro cyklisty s hmatným pásem 
z reliéfní betonové dlažby.

Úpravou projdou také 
takzvaná rabátka – zelené 
pásy mezi chodníkem 
a vozovkou. Díky opravě 
obrubníků by se rovněž 

měl zlepšit vjezd do garáží místních ro-
dinných domů.

Zjednosměrnění ulic

Obě ulice se navíc dočkají nového doprav-
ního značení. Rodinná ulice bude v úseku 

od Republikánské k Sokolské a Sokolská od 
Rodinné k Revoluční ulici zjednosměrněna.

Úpravy čekají také prostor u 28. základní 
školy, kde vznikne oblíbené parkoviště K+R 
se zatravňovacími betonovými dlaždicemi.

Doba trvání stavebních prací byla odhado-
vána na jeden měsíc. Již koncem dubna by 
se úsekem měli prohánět cyklisté. Investice 
si vyžádá 1,3 milionu korun včetně DPH.

Autor: Redakce MO Plzeň 4, město Plzeň

•
•
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Budování nové stezky a parkoviště v Rodinné ulici. Zd
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Skála v Lobezském parku 
bude stabilnější i zelenější

Stabilnější, ale také zelenější bude 
skalní stěna v Lobezském parku, na 
které v březnu zahájila stabilizační 
práce Správa veřejného statku města 
Plzně. Náklady na úpravy, které mají 
trvat do srpna, jsou odhadovány na 
čtyři miliony korun včetně DPH.

Pískovcová skála bude v první fázi očiště-
na od náletových dřevin a dále zbavena 
zvětralých částí a nebezpečných převisů. 
Přesně tyto práce byly provedeny již 
v posledních dnech měsíce března. V další 
fázi pak části masivu posílí takzvané kot-
vené plomby z kamenného zdiva a horní 
hranu skály vyztuží ochranný systém 
vegetačních pásů, takzvaných rukávců.

Skála bude zelenější

„Jedná se o rukávec z geotextilie s ve-
getačním substrátem, do jehož otvoru 
se v horní části sází rostliny. Vegetace 
tak neprorůstá do skály. Rukávce jsou 
sofistikovaně uchyceny na skále a postu-
pem času srostou s okolním prostředím. 
Na skálu se tak dostane zeleň, aniž 
by narušovala samotnou skálu,“ říká 
vedoucí oddělení urbanistické zeleně 
Správy veřejného statku města Plzně 
Hana Hrdličková.

Technologie rukávců se 
už osvědčila u Košutec-
kého jezírka. Lobezský 
park bude dalším skal-
ním masivem v Plzni, 

kde bude ochranný systém vegetačních 
pásů využit.

Rozhodl posudek

Úsek Lobezského parku je v bezprostřed-
ní blízkosti prováděných prací uzavřen. 
Staveniště pod skálou bylo z důvodu 
bezpečnosti oploceno a osazeno in-
formační tabulí. Příjezd na staveniště je 
pro realizační firmu zajištěn po asfaltové 
komunikaci ve spodní části parku podél 
místní zástavby.

Problém se skálou tvořící svah pod ob-
loukem ulic Nad Úslavou a Revoluční byl 
zjištěn již při rekonstrukci Lobezského 
parku před čtyřmi lety. Město tehdy ne-
chalo provést nejnutnější zabezpečovací 
práce. Skála byla očištěna a odstraněna 
o místa, kde hrozil pád kamení.

Současné práce, které provádí společnost 
STRIX Chomutov, probíhají na základě pro-
jektové dokumentace s cílem dlouhodobého 
zajištění stability pískovcového masivu.

Místo parku byl lom

Lobezský park má pozoruhodnou historii. 
Založen byl v letech 1933 až 1935 v místech 

zrušeného kamenolomu poté, co vytěžený 
pískovcový lom prošel terénními úpravami.

Návrh vypracoval Valentin Čoček, který 
režíroval i navazující řídící práce. K pře-
místění stovek tun zeminy tehdy sloužila 
úzkorozchodná dráha. Součástí parku zůstala 
právě skalní stěna tvořená karbonskými 
arkózami a pískovci kladenského souvrství. 
Po roce 1945 park začal zarůstat. K jeho 
obnově pak došlo po roce 1990. Dnešní 
podobu dostal v roce 2018.

Rozloha parku dnes činí 4,1 hektaru. 
Nedávno k němu navíc byla přičleněna 
Lobezská jezírka s rozlohou 1,5 hektaru. 
Tato plocha se v následujících letech ještě 
rozšíří – městský obvod Plzeň 4 zde plánuje 
vybudování dalších tůní.

Autor: Redakce MO Plzeň 4, město Plzeň

Na skálu se vrhli horolezci.

Pískovcový masiv bude stabilnější a zelenější.
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Václav Beran,
místostarosta MO Plzeň 4 za hnutí ANO

Vážení občané,

asi nikdo z nás nezapomene, co dělal v srpnu 
1968, kdy do tehdejšího Československa 
vjely ruské tanky. Co se děje, jsem v noci 
z 20. na 21. srpna jako 16letý kluk věděl 
už ve tři hodiny ráno. Tatínek byl u hasičů, 
kteří v tu chvíli vyhlásili pohotovost.

První tank jsem viděl o tři hodiny později, 
když mě maminka poslala pro nákup. Pro-
jížděly kolem Mráčku. Pamatuji si, jak se 
tanková věž otáčela kolem dokola. Pozdě-

ji se k tanku přidaly obrněné transportéry 
a další tanky ze západu. S kamarády jsme 
pak události pozorovali z plzeňské věže.

Věřil jsem, že se na evropském kontinentu 
podobná situace nebude opakovat. Mýlil 
jsem se. Válka zuří nedaleko našich hranic 
a ukrajinský národ zažívá nejčernější chví-
le svých dějin. Válka, které čelí, je nelítost-
ná. Umírá se nejen na frontách, umírá v ní 
i mnoho nevinných civilistů.

Je dobře, že se Česká republika posta-
vila k pomoci Ukrajině čelem. Mnozí se 
ptáte, zda pomáhá i náš městský obvod. 
Ano, pomáhá. Pomáháme několika ukra-
jinským matkám s dětmi, které jsme uby-
tovali v našem krizovém bytě. A pomáhá-

me i dalšími způsoby.

Může se to zdát jako 
banalita, ale sehnat 
v prvních dnech člově-
ka ochotného tlumočit 
nebyl jednoduchý úkol. 
Stejné to bylo s vyhledá-
váním lékařské pomoci pro ukrajinské děti.

Takových příkladů je celá řada. My jsme 
se je rozhodli s ohledem na utrpení lidí 
prchajících před válkou příliš neprezen-
tovat. Není to totiž něco, co by mělo být 
obdivováno. Naopak, měla by to být sa-
mozřejmost.

Autor: Ing. Jiří Lodr,
zastupitel MO Plzeň 4 za KDU-ČSL

Drazí čtenáři těchto Doubraveckých 
listů,

dovoluji si vám popřát hodně radosti 
z tohoto období jarních dnů. Mám velkou 
radost, že se nám konečně na Doubravce 
povedlo spolu se zástupci města a kraje 
dokončit přípravy na zahájení výstavby 
nové komunikace spojující Újezd a Čer-

vený Hrádek. Bylo odvedeno mnoho 
práce, ale zdroje jsou již zajištěny a po 
etapách se tato stavba realizuje. Další 
velkou radostí je majetková příprava na 
získání Chlumu do vlastnictví města Plzně 
a obnova tohoto místa. Vytvoření zázemí 
pro rekreaci rodin je, věřím, společnou 
radostí a neustále tímto směrem aktivitu 
vyvíjíme. Děkuji vám, že v této náročné 

době myslíme na po-
třeby lidí prchajících 
před válkou, a děkuji 
za to, že patří lidskému 
společenství solidari-
ta a vzájemná souná-
ležitost.

TERMÍNY PIETNÍCH AKTŮ V MĚSTSKÉM OBVODU PLZEŇ 4 PRO ROK 2022

Pietní akt na počest padlých čs. letců Aloise Záleského, Karla Pavlíka a Václava Šindeláře z Plzně Doubravky

4. 5. 2022 14.00 hodin
Habrmanův park, následně položení květin k pamětní desce na budově 
bývalé konzervatoře

Pietní akt obětí náletu a padlých v 1. a 2. světové válce

5. 5. 2022 10.00 hodin Újezd (náměstí Karla Panušky)

5. 5. 2022 10.30 hodin Hřbitovní ulice (objekt Hasičské zbrojnice Doubravka, Hřbitovní)

5. 5. 2022 11.00 hodin Střelnice Lobzy

Pietní akt u pomníku popraveného vůdce rumburských rebelů – Stanka Vodičky v Plzni Lobzích

27. 5. 2022 11.00 hodin Plzeň Lobzy (vedle kostela sv. Martina a Prokopa)

Pietní akt na počest padlých v 1. světové válce

11. 11. 2022 11.00 hodin Bukovec, Zemědělské náměstí

*14. dubna proběhly pietní akty v Sousedské a Jateční ulici a v Habrmannově parku k uctění obětí náletu a padlým ve 2. světové válce.
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Autor: Mgr. David Šikel,
28. základní škola v Plzni

Dohoda na demolici 
Carimexu potvrzena

Nová budova záchranky 
už má střechu i okna

Na děti v 28. ZŠ čeká 
evropská gastronomie

Plzeň by se měla do dvou měsíců do-
hodnout s majitelem zdevastovaného 
sedmipodlažního bývalého autosalonu 
Carimex na demolici největší nepovolené 
stavby ve městě, kterou se zhruba 20 
let nedaří odstranit,“ napsala v březnu 
Česká tisková kancelář.

Největší černá stavba, jejíž demolici 
si Plzeňané přejí již léta, by tak v do-
hledné době měla být srovnána se 
zemí. Podle ČTK by k demolici mohlo 
dojít ještě do konce letošního roku.

Developerské společnosti InterCora a BC 
Real chtějí na Letné postavit komplex budov 
s kancelářemi, byty a obchody. Objekt se 
v současnosti vyklízí. Vedení InterCory již 
potvrdilo přípravu memoranda s městem 
Plzní i nové stavby.

„Věřím tomu, že v květnu, nejpozději v červnu, 
přijdu do zastupitelstva s dohodou,“ řekl 
ČTK primátor města Plzně Pavel Šindelář. 
Obdobně hovořil jednatel InterCory Ivan 
Hlaváček.

„Připravujeme memorandum, které bude 
za naši stranu podepisovat s městem In-
terCora, BC Real a RP Letná. Chceme to 
zbourat a chceme tam stavět,“ sdělil Hla-
váček agentuře.

Doslova před očima roste nová budova 
Zdravotnické záchranné stanice Plzeň-
ského kraje v doubravecké Hřbitovní 
ulici. Objekt už dostal střechu i okna.

Výstavba budovy za 47,7 milionů korun má 
být dokončena už letos na podzim. Sloužit 
v ní budou dvě výjezdové skupiny – jedna 
s lékařem, druhá bez lékaře. Objekt pojme 
i moderní vzdělávací a výcvikové středisko, 

myčku a garáže pro 
sanitky a další zásahová 
vozidla.

Záměr zřídit výjezdovou 
základnu na Doubravce vznikl před 
několika lety z důvodu rychlejší do-
stupnosti výjezdových skupin v různých 
částech Plzně a v části úseku dálnice 
D5. Od roku 2017 fungují záchranáři 
na Doubravce v ulici Ke Sv. Jiří. V pro-
vizorním objektu je však Zdravotnická 
záchranná služba Plzeňského kraje 
pouze v nájmu.

Letos na žáky 28. základní školy čeká 
pomyslná návštěva mnoha evropských 
zemí formou gastronomie. Každý měsíc 
se v místní jídelně, na základě projektu 
„Evropa, ve které chci žít“ s podtitulem 

Tuto je Plzeň 2050, objeví 
zajímavé pokrmy typické 
pro evropské země.

Zprvu se začne těmi nám 
nejbližšími zeměmi – střední Evropou – 
na první příčce je Rakousko. Tato nám 
blízká země rozvíří naše chuťové buňky 
obalovanou treskou s brambory nebo 
typickými spätzlemi s houbami.

Žáci dostávali jídla ozdobená navíc 
vlaječkou Rakouska. Žákům oba pokr-
my velice chutnaly, o čemž se můžete 
přesvědčit na přiložených fotografiích 
(včetně prázdného talíře, který se vrátil 
se slovy pochvaly do kuchyně). Těšíme se 
na další měsíc a na to, co si na nás naše 
paní kuchařky připraví.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4
Hrubá stavba je hotova.

Na rakouské kuchyni si děti pochutnaly.
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Sobotní odpoledne 9. dubna patřilo 
v Doubraveckém klubu již tradičnímu 
Velikonočnímu zdobení.

Na devíti stanovištích si mohli návštěv-
níci vyzkoušet různé techniky zdobení 
vajíček – voskování či méně známou 
techniku vrtání a vyrobit si velikonoční 
nebo jarní dekoraci, například krabičku, 
ozdobný závěs z větviček či zápich do 
květináče ve tvaru zvířátek. U dalšího 
stolu byly hlavně pro menší návštěvníky 
připravené k nabarvení odlitky ze sádry 
ve tvaru velikonočních vajíček, zajíčků 
či kuřátek.

Nechybělo samozřejmě ani tradiční ple-
tení pomlázky nebo zdobení perníčků. 
Akce se těšila velkému zájmu veřejnosti 
všech věkových kategorií.

Inzerce

Velikonoční zdobení 
v Doubraveckém klubu

Autor: Anna Kailová,
Doubravecký klub

Velikonoční zdobení v Doubraveckém klubu. Zd
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Inzerce

Také letos se na Čtyřce stala prvním 
občánkem roku holčička. Čerstvě naro-
zené Markétě Radové s rodinou v sálu 
úřadu městského obvodu pogratulovali 
starosta Tomáš Soukup a místostarosta 
Václav Beran.

Markétka přišla na svět v magické datum 
1. ledna v 1 hodinu a 35 minut s krásnou 
váhou 3,450 kg. I my se připojujeme 

a přejeme Markétce hodně zdraví, štěstí, 
lásky a úspěšnou cestu životem.

TOTEMová pírka, to jsou letní příměstské tábory, které připravují 
pracovníci TOTEMu pro děti na všech pobočkách Mezigenerač-
ního a dobrovolnického centra.

„Každý z táborů nabídne jiný program a bude probíhat v malých 
skupinkách, abychom se mohli všem individuálně věnovat. Jeden 
z nich, Zelené pírko, se uskuteční 25.–29. 7. 2022 v TOTEMovém do-
mečku v Těšínské 26 na Doubravce,“ říká Martina Šatrová z TOTEMu.

Děti se mohou těšit na vycházky a výlety, hry, sport, trochu zahrad-
ničení i ekologie. Bližší informace o všech pírkách jsou k dispozici 
na webu www.totemplzen.cz.

Prvním občánkem 
Čtyřky je Markétka

TOTEMová 
pírka 2022

Řešíte kam se zeleným bioodpadem ze zahrady či kuchyně? 
Víte, že můžete mít  hnědou nádobu pro vlastní potřebu s minimálními náklady? 

Občané, registrovaní do systému města
s uhrazeným poplatkem, si mohou

BIOpopelnici objednat
a využívat službu:

SVOZ NA ZAVOLÁNÍ.

Občané, registrovaní do systému města
s uhrazeným poplatkem, si mohou

 ZDARMA přistavení nádoby
služba dotována městem Plzní

 ZDARMA celoroční pronájem nádoby
služba dotována městem Plzní

 platba pouze za realizované svozy 

PŘÍKLAD: 
Celý rok mám na pozemku hnědou nádobu. 
V létě ji 3x naplním a 3x si objednám vývoz. 

V zimě nádobu nevyužívám. 
Celkové roční náklady činí 311 Kč / rok.

Kde si mohu „BIOPOPELNICI“ objednat?

Zákaznické centrum společnosti Čistá Plzeň s.r.o.,
Edvarda Beneše 430/23

+420 800 44 11 11 (PO-PÁ: 7–17 hodin)

info@cistaplzen.cz

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: TOTEM Doubravka
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Gratulace a předání darů prvnímu občánkovi, holčičce Markétce.

Chybět nebudou ani procházky do přírody.

1. občánkem roku 2022 na Čtyřce 
je holčička Markétka Radová. Zd
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