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Demontáž staré železnice

Stavba nové cyklostezky z Bukovce do 
Chrástu je o kus blíže. Správa železnic na 
konci roku provedla demontáž bývalé že-
leznice, kterou by měla zřejmě už v příštím 
roce nahradit nová komunikace určená 
cyklistům, chodcům i dalším sportovcům. 
Stavbu úseku cyklostezky za zhruba 30 mi-
lionů korun bude realizovat Plzeňský kraj. 
Město Plzeň pak na stavbu úseku naváže 
novou cyklostezkou z Bukovce k ejpovic-
kému železničnímu tunelu na Doubravce.

Kamery ve Špitálském lese

Dvě nové kamery napájené ze solárních 
panelů střeží bezpečnost ve Špitálském 
lese na Doubravce. V lokalitě je nainstalo-
valo město Plzeň. „Bezpečnost patří mezi 
naše dlouhodobé priority. Jsme rádi, že 
nám coby obvodu město v tomto směru 
pomáhá. Špitálský les často navštěvují ma-
minky s dětmi nebo pejskaři. Obě kamery 
jsou již plně zapojené a v současnosti jsou 
ve zkušebním provozu,“ říká místostarosta 
čtvrtého obvodu Václav Beran.

Návrat Chlumonoše

Na čtvrtý městský obvod se po dvou le-
tech vrátil Chlumonoš s andělem. Společ-
ně v lese pod rozhlednou Chlum v sobotu 
25. prosince potěšili děti i rodiče. Kromě 
rozsvícení vánočního stromu se děti do-
čkaly také malých dárečků. Chlumonoš 
s andělem se v lokalitě vyskytují velmi 
vzácně, přivolat je se podaří pouze sbo-
rovou koledou zpívanou alespoň dvaceti 
lidmi nebo hrou na tři flétny, navíc se tak 
musí stát po setmění a den po Štědrém 
dnu. Akci uspořádala DES OP – Záchran-
ná stanice živočichů Plzeň.

Vážení spoluobčané,

právě se Vám do rukou dostává 
první letošní číslo Doubravec-
kých listů. Dovolte mi ještě jed-
nou popřát Vám do nového 
roku hodně štěstí, úspěchů 
a především zdraví. Přestože 
se již dva roky potýkáme s ne-
lehkou situací, která do našich 
životů přináší velké výzvy, vě-
řím, že se nám povětšinou 
daří přijmout je odpovědně 
a s pozitivní energií. A protože přelom 
roku je obvykle časem, kdy bilancujeme 
a plánujeme, dovolím si i já lehké shrnutí, 
respektive nastínění našich dalších plánů.

Loni jsme se přes veškerá omezení snažili 
měnit náš obvod k lepšímu. Podařilo se 
nám například uskutečnit druhý ročník 
participativního rozpočtu, v rámci něhož 
zvítězily nakonec tři projekty. Psí loučka, 

pro kterou hlasovalo nejvíce z Vás, by 
měla vzniknout nad Špitálským lesem. 
V této lokalitě byly už některé úpravy 
zahájeny. Patří sem výsadba více než 
šedesáti stromů, ale také nové herní 
sestavy pro nejmenší děti. Na jaře pak 

přibude další dětský prvek 
s lanovým trailem, který dou-
fám opět udělá radost všem 
malým návštěvníkům, ško-
lám i školkám. V přípravné 
fázi jsou rovněž nové cesty 
s lavičkami a již zmíněné psí 
hřiště. S realizací projektu je 
počítáno do konce tohoto 
roku a já věřím, že majitelé 
pejsků novinku ocení.

Náš obvod si v rozpočtu pro letošní rok 
vyčlenil přes 26 milionů korun na inves-
tiční akce. Jsem ráda, že se rozpočet 
podařilo téměř jednomyslně schválit, 
neboť přináší nová parkovací místa na 
Doubravce, kvalitní prostor před 22. 
základní školou, ale i novou stezku pro 
pěší a cyklisty mezi Újezdem a Červeným 
Hrádkem. Pokračovat budeme v revita-
lizaci kontejnerových míst, realizačně je 

také počítáno s vybudováním sběrného 
místa v Červeném Hrádku.

Koncepčním řešením pro posílení kapacity 
mateřských škol v okrajových částech na-
šeho obvodu je vybudování nové mateřinky 
v místě probíhající výstavby Újezd-jih. Tu 
investičně zastřeší město Plzeň a náš ob-
vod přispěje v průběhu čtyř let částkou 10 
milionů korun. Jsem ráda, že se podařilo 
najít shodu v našem zastupitelstvu napříč 
politickým spektrem.

Všichni netrpělivě očekáváme „rozjezd“ 
další velké akce, kterou je rekonstrukce 
Červenohrádecké ulice. Tato nákladná 
stavba Plzeňského kraje a města Plzně, 
do které jsme i my jako obvod vložili velké 
úsilí, bude probíhat zhruba dvě stavební 
sezóny počínaje tímto rokem.

Tím výčet našich plánů zdaleka nekončí. 
Doufám, že Vám úpravy našeho obvodu 
udělají radost a přispějí k tomu, že se Vám 
zde bude zase o trochu lépe žít. Ještě jed-
nou Vám přeji vše dobré do roku 2022.

Vaše místostarostka Lenka Kočová

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úvodník 
místostarostky

Aktuality 
ze Čtyřky

Zd
ro

j: 
M

ar
tin

a 
Se

id
le

ro
vá

Zd
ro

j: 
Ja

n 
Šv

áb
ek

Zd
ro

j: 
D

ES
 O

P



3

Vítězem participativního 
rozpočtu je psí loučka

Psí loučka vznikne v areálu Špitálského lesa.

Alej pod Chlumem doplní nové lavičky.
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Psí loučka, workoutové hřiště a lavičky 
podél aleje pod Chlumem obsadily 
první tři příčky ve výsledcích partici-
pativního rozpočtu, který již podruhé 
vyhlásil městský obvod Plzeň 4. Lidé 
letos vybírali z devíti nápadů, kterým 
udělili celkem 1849 hlasů.

„Vítězem letošního ročníku se 
stal nápad na vybudování psí 
loučky, u které už nyní víme, že 
vznikne ve Špitálském lese. Lidé 
nápadu udělili celkem 332 hlasů. 

Osobně mám z vítězného projektu radost, 
protože psí loučku v našem obvodu dosud 
nemáme. Naopak u nás evidujeme celkem 
dva tisíce registrovaných psů, takže věřím, že 
psí hřiště najde široké využití u mnoha našich 
občanů a jejich čtyřnohých kamarádů,“ říká 
starosta obvodu Tomáš Soukup.

Doslova jednotky hlasů pak rozhodly o dru-
hém a třetím místě. Druhou příčku obsadilo 
workoutové hřiště s celkem 288 hlasy, 
o pouhých 13 hlasů méně pak lidé udělili 
vybudování nových laviček podél stromové 
aleje pod Chlumem. Na dalších místech 
se umístily veřejné ohniště, parkoviště pro 
koloběžky před základní školou v Újezdě, 
nové venkovní stoly na ping pong, umělá 
lezecká stěna, hřiště na turnaje v pétanque 
a venkovní hřiště na florbal.

Šance pro hřiště i lavičky

„Naší prioritou je realizovat vítězný projekt, 
nicméně už nyní víme, že cena na vybudo-
vání psí loučky nepřesáhne alokaci, kterou 
letos v participativním rozpočtu máme 
a která činí jeden a půl milionu korun. 
Proto už nyní zahajujeme přípravné práce 
na realizaci prvních tří projektů v pořadí. 
Budeme řešit jejich přesnou podobu a fi-
nanční náročnost. Pevně věřím, že je na 
Čtyřce uvidíme zrealizované co nejdříve,“ 
uvádí místostarostka Lenka Kočová.

Vedení městského obvodu si participaci 
občanů na rozhodování o investicích 
pochvaluje. Participativní rozpočet zde 
úspěšně proběhl již podruhé. Občané 
v něm nejen rozhodují o vítězném projektu, 
ale sami nápady do hlasování navrhují. 
Návrh na vybudování psí loučky shodně 
podali tři občané: Jiřina Brejchová, Markéta 
Machulková a Jan Rožánek.
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Doubravecký občan a předseda Letecké-
ho historického klubu generála Irvinga 
Václav Toman se svými kolegy vzpomněl 
na výsadky během druhé světové války, 
které o několik měsíců později vyvrcho-
lily atentátem na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha.

„Nechali jsme vyrobit celkem sto kusů 
placek u příležitosti 80. výročí vysazení tří 
paraskupin Anthropoid, Silver A a Silver 
B. Vysazeny byly nad územím Protektorátu 
Čechy a Morava z Anglie. Na plackách je 
mimo jiné vyobrazen letoun britského 
královského letectva Handley Page Hali-
fax a znak ve tvaru křídel, který příslušel 
parašutistům,“ upřesňuje Václav Toman.

Tři výsadky parašutistů proběhly v noci 
z 28. na 29. prosince 1941. Cíl byl jasný. 
Pomoci domácímu odboji se spojením 
s Londýnem, především pak zlikvidovat 
Reinharda Heydricha.

Atentát na říšského protektora spáchali 
dne 27. května 1942 příslušníci desantu 

Anthropoid Jozef Gabčík a Jan Kubiš 
s příslušníkem výsadku Silver A Josefem 
Valčíkem. Společně zaútočili na Heydrichův 
vůz. Gabčíkův samopal sice v klíčové chvíli 
selhal, Kubiš ale na vozidlo hodil bombu 
plněnou plastickou trhavinou a na následky 
exploze Heydrich 4. června 1942 zemřel.

Účastníci operace však za svůj čin zaplatili 
životem. Spolu s dalšími výsadkáři podlehli 
dne 18. června 1942 útoku nacistických vo-

jáků v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

„Pokud by byl o placky velký zájem, mohli 
bychom nějaké přidělat právě při příleži-
tosti výročí atentátu na Heydricha,“ dodává 
Václav Toman, který se historii věnuje od 13 
let a mimo jiné stojí i za vznikem pomníku 
na bývalé škole na Habrmannově náměstí, 
který připomíná piloty RAF z Doubravky.

Výsadky z roku 1941 
připomínají placky

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

Václav Toman s plackou připomínající historické výsadky. Zd
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Prostor pro setkávání

„Věřím, že z projektu psího hřiště, jakožto 
vyhrazeného místa pro volné pobíhání 
psů, by benefitovali jak majitelé psů, tak 
„nepejskaři“. S ohledem k velkému množství 
lidí se psím parťákem prostor určený právě 
jim v našem obvodě již dlouhou dobu 
chybí. Psí hřiště by se tak pro ně mohlo 
stát oblíbeným cílem, ale i prostorem k se-
tkávání a socializaci psů a víceméně i jejich 

páníčků,“ uvedl jeden z autorů návrhu na 
vznik psí loučky Jan Rožánek.

Lidé mohli hlasovat na webu www.rozhod-
netesami.cz a rovněž pomocí papírového 
formuláře umístěného v Doubraveckých 
listech. Hlasování probíhalo od 15. listo-
padu do 12. prosince.

Participativní rozpočet je moderním ná-
strojem, díky kterému se může veřejnost 

zapojit do rozhodování a 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. V Plzeňském kraji 
participativní rozpočet realizuje například 
Planá na Tachovsku.

Výsledky 2. ročníku 
participativního rozpočtu

Projekt Hlasy 
celkem

1 Psí loučka 332

2 Workoutové hřiště 288

3 Lavičky v aleji pod Chlumem 275

4 Veřejné ohniště 234

5 Na koloběžce do školy 169

6 Venkovní stoly na ping pong 157

7 Umělá lezecká stěna 143

8 Hřiště na turnaje v pétanque 132

9 Venkovní hřiště na florbal 119

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

Workoutové hřiště u areálu SK Senco Doubravka. Zd
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Zastupitelé schválili 
rozpočet i plán investic

Dotační programy a mikrogranty v roce 2022

Oblast: Alokace z rozpočtu MO P4: Termín podání žádosti:

Kultura, sport a investice 2.000.000,– Kč 12. – 28. 1. 2022 do 14.00 hod.

Sociální, školská a zdravotní 400.000,– Kč 12. – 28. 1. 2022 do 14.00 hod.

Životní prostředí 100.000,– Kč 12. – 28. 1. 2022 do 14.00 hod.

Mikrogranty 250.000,– Kč 14. – 30. 3. 2022 do 17.00 hod.

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 (v tis.)

Bilance 2022

PŘÍJMY 7 574

  daňové 1 715

  nedaňové 5 859

  kapitálové 0

VÝDAJE 139 827

  provozní 112 822

  kapitálové 27 005

SALDO ROZPOČTU - 132 253

FINANCOVÁNÍ 132 253

  sdílené příjmy 105 784

  účelové převody - 9 500

  vlastní fondy 35 969

    Fond rezerv a rozvoje MO P4 35 369

    Sociální fond MO P4 600

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 – vybrané oblasti (v tis.)

Odbor stavebně správní a investic

mateřské školy – opravy a rekonstrukce 5 186

mateřské školy – provozní příspěvky 11 169

opravy budov ve správě MO P4 (hasičské zbrojnice, 
budova úřadu apod.)

2 140

investice – projekty a realizace v obvodu 25 055

Odbor životního prostředí a dopravy

zeleň a stromy 9 030

dětská hřiště, herní prvky, pískoviště 1 360

čistění a údržba komunikací 5 550

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

Rozpočet, plán investic, nové termíny 
zastupitelstva nebo dotační programy pro 
rok 2022 ve čtvrtek 9. prosince schválili 
zastupitelé městského obvodu Plzeň 4.

Obvod v roce 2022 počítá s vyrovnaným 
rozpočtem, a to s příjmy ve výši 7,57 milionu 
korun a výdaji ve výši 139,83 milionu korun. 
Saldo rozpočtu je kryto financováním ve 
výši 132,25 milionu. Na stavební investice je 
vyčleněno 26,4 milionu, z toho 25 milionů 
korun připadá odboru stavebně správnímu 
a investic a zbylá částka odboru životního 
prostředí a dopravy.

„Rok 2022 bude s ohledem na rozpočet 
obvodu a výši investic mimořádný. Máme 
v běhu mnoho projektů a na přípravě 
dalších pracujeme. Nic z toho není na 

úkor dalších oblastí, platí, 
že mezi naše další priority 
patří bezpečnost nebo péče 
o zeleň,“ říká místostarosta 
Zdeněk Mádr.

Plán investic mimo jiné zahrnuje pro-
jektovou přípravu a realizaci nových 
parkovacích míst a obvod bude pokra-
čovat v obnově kontejnerových stání, 
která letos proběhne na rekordních osmi 
místech. Projekčně se bude připravovat 
také rozšíření Lobezských luk, úprava 
pěší zóny za OD Centrum nebo zavedení 
infrastruktury na vrchol Chlumu, kde má 
v dalších letech vzniknout nová chata 
s restaurací a kulturním sálem. Revitalizace 
se dočká v roce 2022 také předprostor 
22. základní školy.

Přes pět milionů korun půjde také do 
rekonstrukce a oprav celkem šesti ma-
teřských škol. „Největší položkou bude 
rekonstrukce v 57. mateřské škole, kde 

bude probíhat rekonstrukce kuchyně 
a spojovacích chodeb. Všechny naše 
mateřinky se dočkají také kompletní re-
konstrukce datových sítí, která je spojená 
se zavedením videotelefonu, po kterém 
ředitelky školek dlouhodobě volají. Vi-
deotelefony zlepší bezpečnost a řád ve 
školkách,“ uvádí starosta Tomáš Soukup.

Schváleny byly také dotační programy 
v oblasti kultury, sportu, investic, dále 
pak v oblasti sociální, školské, zdravotní 
a v oblasti životního prostředí. Žádat 
bude možné o takzvané mikrogranty, ve 
kterých je alokováno čtvrt milionu korun.
Podrobnosti k dotacím a mikrograntům 
jsou již zveřejněné na internetové adrese 
www.umo4.plzen.eu, a to v sekci dotace.

Známy už jsou také termíny letošního zase-
dání zastupitelstva – proběhne 27. ledna, 
21. dubna, 16. června, 8. září a 8. prosince.
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Mistr světa ve florbalu Petr 
Majer: Splnil jsem si sen

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

Petr Majer.

Petr Majer oslavuje zlatou medaili v reprezentačním dresu. Zd
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Patříte mezi špičku českého florbalu, 
probojoval jste se do juniorské repre-
zentace, kde jste se letos stal mistrem 
světa. Co si přát víc?

Chtěl bych se dostat ještě do mužské repre-
zentace a tam zopakovat úspěch z juniorských 
kategorií. Dále mě láká si zahrát v zahraničí, 
především v nejlepších florbalových ligách 
ve světě – švédské a finské.

Co vás k florbalu při-
vedlo? Čím vás florbal 
upoutal víc než jiné 
sporty?

S florbalem jsem začal na 14. základní škole 
ve školním kroužku. Nejvíce mě upoutala 
skvělá parta, co jsme měli tehdy ve FBC 
Plzeň. Mám rád kolektiv, to byl jeden z dů-
vodů, proč jsem tomu sportu tolik propadl.

Co považujete za svůj největší florba-
lový úspěch?

Určitě vítězství na mistrovství světa junio-
rů, které se navíc konalo před domácím 
publikem. Je to splněný sen.

Je možné se florbalem v Česku uživit? 
Plánujete sportu zasvětit život, nebo 
zvládáte ještě studium a vyhlížíte spíše 
jinou kariérní dráhu?

Jenom hraním florbalu určitě ne. Nějakým 
spojením hraní a fungování v klubu jistým 
způsobem ano. Určitě bych nechtěl všechno 
vsadit na jednu kartu a chtěl bych nějak 
skloubit studijní a florbalový život.

Florbal hrajete za pražský Chodov, jste 
ale Plzeňan a žijete na Čtyřce. Jak se 
vám ve čtvrtém městském obvodu žije?

Jsem tu spokojený. Žiji zde už od naro-
zení, chodil jsem zde do školky, základní 
školy a osmým rokem i na Gymnázium 

Luďka Pika, a určitě bych neměnil.

Jak zvládáte každodenní dojíždění na 
tréninky?

Je to náročné, ale hlavně díky rodičům je 
to zvládnutelné.

Jak je na tom Plzeň se zázemím pro 
florbal? Zasloužila by si florbalovou 
extraligu?

To je složitá otázka. V Plzni je mnoho sportů 
se skvělým zázemím a je opravdu těžké si 
najít místo mezi sporty s delší tradicí. Věřím 
ale, že někdy se to plzeňskému florbalu 
podaří a nejvyšší florbalové ligy se tady 
budou hrát.

Jaké je vaše nejoblíbenější místo na 
Čtyřce?

Asi nemám jen jedno. Celé okolí Chlumu 
je krásné a mám to tam moc rád.

Co byste vzkázal všem, kteří by se chtěli 
florbalu aktivně věnovat?

Florbal nabízí výjimečné prostředí, které 
se liší od jiných sportů a myslím si, že to 
prostředí vtáhne každého, kdo miluje 
sport. Asi bych to zobecnil, každý sport je 
krásný, když ho děláte s radostí a jste při 
něm šťastní. A mně toto dal florbal.
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14. ZŠ začne učit 
s virtuální realitou

Hru inspirovaly 
konspirační teorie
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Doubravecká 14. základní škola je jednou 
ze dvou škol, ve kterých město Plzeň 
jako první město v Evropě implementuje 
virtuální realitu jako standardní pomůc-
ku do výuky. Cílem je zpestřit studium 
a dětem zprostředkovat nevšední zážitky.

Virtuální realita je technologie, která uživa-
tele přenese do simulovaného prostředí, 
se kterým může interagovat. Díky techno-
logiím virtuální reality je možné vytvořit 
iluzi skutečného světa – takové možnosti 
využívá například armáda při bojovém 
výcviku, využívají ji piloti nebo lékaři.

Žáci by se díky virtuální realitě mohli po-
dívat do vesmíru, realizovat nebezpečný 
pokus v hodině chemie, v hodině biologie 
absolvovat výlet do deštného pralesa nebo 
během výuky dějepisu podniknout exkurzi 
do 17. století. Plzeň zatím vsadila na chemii.

Podle Martiny Kupilíkové, ředitelky Centra 

robotiky Správy informačních technologií 
města Plzně, je projekt navržen tak, aby byl 
pro uživatele, tedy pedagogy i školáky, 
maximálně přívětivý.

„Samozřejmě jsme připraveni na to, že 
učitelé mohou mít ze začátku obavy. My 
v Centru robotiky jsme připraveni být jim 
oporou a pomáhat jim v oblasti technické 
i metodické. Pro pedagogy navíc připra-
vujeme ke každému pokusu pracovní 

a metodické listy,“ říká Martina Kupilíková.

Na projektu město Plzeň zhruba jeden 
rok spolupracuje se společností CIE 
Group, která je evropskou jedničkou ve 
tvorbě aplikací ve virtuální realitě v oblasti 
zdravotnictví a tréninku ve virtuální realitě 
v oblastech s vysokou mírou odbornosti. 
Pokud se projekt osvědčí, rozšíří se i do 
dalších škol.

Pravdu má každý svou – takový je název 
nové autorské hry, kterou v prosinci 
uvedlo Divadlo Alfa.

Tvůrce hry, režiséra Jakuba Vašíčka, dramatika 
Tomáše Jarkovského a dramaturgyni Petru 
Kosovou, inspirovaly stále vyhrocenější 
názorové přestřelky na sociálních sítích 
a sílící vliv konspiračních teorií.

Inscenace „Pravdu má každý svou (?)“ 
čerpá z procesu s neústupným Giorda-
nem Brunem, který se odehrál v roce 
1600, z příběhu současného amerického 
vyznavače ploché Země zvaného Mad Mike 
i z konverzací příznivců konspiračních teorií 
na sociálních sítích.

„Každý, kdo pravidelně sleduje výměny 
názorů na sociálních sítích, může být 
frustrovaný z množství rezolutních ‚pravd‘, 
z agresivního obhajování konspiračních 
teorií všeho druhu a z relativizací vědou 
doložených faktů. Zdá se, že lze popírat 

i přírodní zákony,“ uvedla Petra Kosová.

Významnou roli hraje i hudba. Se sou-
borem Divadla ALFA se autoři pustili 
do náročných partů skladatele Daniela 
Čámského, který v inscenaci účinkuje. 
Inscenace potřebuje síly celého souboru 
a kromě jednoho osvětlovače i všech tech-
niků Alfy, kteří rovněž hrají nebo zpívají.

Ve hře účinkují například Martina J. 
Hartmannová, Blanka Josephová-Luňá-
ková, Lenka Lupínková, Radka Mašková 
nebo Martin Sádlo Bartůšek. Autorem 
technicky náročné výpravy je Kamil 
Bělohlávek. Diváci se mohou těšit také 
na loutkářskou rekonstrukci přistání 
na Měsíci.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4, město Plzeň

Virtuální realita se na 14. základní škole stane součástí výuky.

Divadlo Alfa rozšířilo repertoár o inscenaci Pravdu má každý svou.
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Plán akcí doubraveckého klubu v 1. pololetí 2022
Děti: Doubravecký klub – soboty

15. 1. 15.00 Pohádka: Jak Klaunka Pepina k cirkusu přišla (klaunka Pepina)

19. 2. 16.00 Karneval: Popletený pohádkový karneval (MAJA)

19. 3. 15.00 Pohádka: O bolavém zoubku (Divadlo Múza)

9. 4. 14.00 - 17.00 Velikonoční zdobení

23. 4. 15.00 Pohádka: Příhody včelích medvídků (div. Krapet)

14. 5. 15.00 Pohádka: Modrá pohádka (Nána divadýlko)

Senioři: Doubravecký klub – čtvrtky

20. 1. 15.00 Benedictus: milostné a pijácké písně dávných časů (M. B. Karpíšek)

3. 2. 15.00 A tak běží čas (City band Romana Audese)

17. 2. 15.00 Elvis Presley revival – Vladimír Lichnovský (ag. MAJA)

3. 3. 15.00 Šlágr ze šlágru v podání plzeňských Pepíků (J. Pospíšil)

17. 3. 15.00 Trio Niagára Pavla Skalického – Písničky trampských osad a country bálů (ag. MAJA)

31. 3. 15.00 Operetní a muzikálové melodie (M.B. Karpíšek)

14. 4. 15.00 Milan Pitkin (ag. MAJA)

28. 4. 15.00 Trio Český šraml (J. Kvídera)

12. 5. 15.00 Pavlína Filipovská (ag. MAJA)

Senioři: Habrmannův park – neděle

15. 5. 16.00 Jaro s hudbou (City band Romana Audese)

15. 5. 16.00 Písničkový výlet (J. Pospíšil)

12. 6. 16.00 Dixieland DIXIE HOT LICKT (J. Kvídera)

* Akce se budou řídit platnými hygienickými opatřeními a nařízeními vlády. Pořadatel si vyhrazuje právo na jejich zrušení. Autor: Anna Kailová, Doubravecký klub

Vyhrajte vstupenky 
na jubilejní Žebřík

Zahrajte si o 3 vstupenky na vyhlášení hudebních cen Žebřík,
které se uskuteční 1. dubna 2022 v areálu DEPO2015. Na 
velkolepé oslavě 30 let této ankety koncertně vystoupí Pražský
výběr, Mig 21 a mnoho dalších.

Soutěžní otázka:
Který známý herec je spolu se zpěvačkou Žofií Dařbujánovou 
moderátorem Žebříku?
1. Marek Vašut
2. Marek Taclík
3. Marek Eben

Nápovědu, informace o akci a předprodej vstupenek naleznete 
na www.anketazebrik.cz

Odpovědi zasílejte do 28. února na e-mail ctyrka@plzen.eu
Na jubilejním Žebříku zahrají například oblíbení Mig21. Zd
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Okénko 
zastupitelů

Lávka přes Rokycanskou 
má územní rozhodnutí

Autor: Ing. Jan Kakeš,
zastupitel MO Plzeň 4 za hnutí ANO

Autor: Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4 za ODS

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám popřál krásný no-
vý rok 2022, ať se Vám splní vše, po čem 
toužíte, ať jsme všichni zdraví a šťastní. Do 
roku 2022 bohužel vstupujeme s novými 
a staronovými společenskými výzvami. Po-
pulace nadále bojuje s nákazou covid-19, 
ceny energií se vymykají kontrole a mnohé 
z nás děsí osud planety a společnosti v dů-
sledku klimatických změn nebo boji proti 

nim. V roce 2022 bych si přál, abychom 
všichni táhli za jeden provaz. Celospole-
čenské problémy z pozice regionálních 
politiků řešit nemůžeme, ale můžeme se 
zaměřit na jinou důležitou stránku, a tou je 
prostředí kolem nás. Prostředí kolem nás 
totiž ovlivňuje naše duševní, ale i tělesné 
zdraví. Již v jednom ze svých příspěvků 
jsem Vás informoval o studii regenerace 
Masarykovy třídy, která nastartuje estetic-
kou proměnu nejrušnější ulice na Doubrav-
ce. V Červeném Hrádku jsme prověřovali, 
za jakých podmínek by šlo Hrádeckému 
potoku vrátit přírodní charakter a líbezné 
krajinné prostředí. Město Plzeň pracuje na 
manuálu k používání reklam a postupné-

mu vymýcení takzvané-
ho vizuálního smogu. 
O úpravě veřejného 
prostranství jste měli 
šanci i sami rozhod-
nout, a to v projektu 
participativního rozpoč-
tu. Nezapomínáme ani 
na projektovou přípravu úprav chodníků 
a parkovišť. Proto Vás vyzývám, nebuďte 
lhostejní k veřejnému prostoru, pečujte 
o něj s námi, posílejte jakékoliv náměty, 
ať si společné prostředí udržujeme čisté 
a kvalitní. Děkuji všem, kteří tak činí.

Lávka přes Rokycanskou třídu získala 
územní rozhodnutí. Přemostění frek-
ventované třídy po letech opět propo-
jí Rodinnou a Sousedskou ulici. Málo 
využívaný podchod naopak zanikne.

Investici města Plzně, která nyní musí 
získat stavební povolení, bude realizo-
vat Správa veřejného statku města Plzně. 
Šírka lávky i bezbariérových přístupových 
komunikací má být 3,5 metru. Různé čás-
ti budou s různým sklonem, a to zhruba 
od jednoho až do osmi procent.

Samotná investice je velmi náročná 
s ohledem na umístění inženýrských sítí, 
kterých je na Rokycanské třídě značné 

množství. S některými se muselo uhnout 
kvůli podchodu. Letos budou pokračo-
vat přípravy dokumentace pro stavební 

povolení, na kterou čtvrtý obvod poskytl 
500 tisíc korun.

Vážení spoluobčané,

ani jsme se nenadáli a už tu máme zase 
nový rok, tentokrát s letopočtem 2022. Tak 
jako vždy nás budou určitě potkávat dob-
ré i špatné zprávy. Já bych měl do nového 
roku jednu dobrou.

Na sklonku roku předcházejícího Zastupi-
telstvo města Plzně vyslyšelo naše přání 
a schválilo výkup pozemku v nově budova-
né lokalitě Újezd-jih pro potřebu výstavby 
nové mateřské školky.

A to je výborná zpráva, protože území 
Újezdu, Bukovce a Červeného Hrádku má 
v tomto směru dlouhodobě nevyhovující 

kapacitu a když si uvědomíme, že do roku 
2025 v tomto území dojde vlivem nové vý-
stavby k nárůstu počtu obyvatel o cca 1000, 
na celkových cca 5300 obyvatel, stane se 
situace v tomto ohledu kritickou.

V současné době probíhá na odboru investic 
města Plzně výběrové řízení na zhotovitele 
projektové dokumentace, protože aby byla 
nová školka zrealizována včas, je s projek-
tovou přípravou nutno začít co nejdříve.

Předpokládá se, že kompletní projekto-
vá dokumentace by měla být dokončena 
nejpozději v 1. čtvrtletí 2023 a následné 
výběrové řízení na zhotovitele stavby musí 
proběhnout tak, aby nejpozději na podzim 

roku 2023 byla stavba 
zahájena. Ta by měla být 
dokončena do konce 
června 2025. Otevření 
školky by tak mohlo pro-
běhnout k 1. 9. 2025.

Školka by měla být se 
třemi třídami o celkové kapacitě 75 dětí, 
třemi sálky pro různé volnočasové aktivity 
a dostatečně velkou zahradou.

Nezbývá než si jen přát, aby takových zpráv 
bylo v tom novém roce co nejvíce a přípra-
va probíhala podle předpokladů.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Vizualizace lávky přes Rokycanskou třídu. Zd
ro

j: 
A

rc
hi

v 
Ú

M
O

 4



10

Plný radosti byl závěr loňského ro-
ku na Čtyřce. V listopadu a prosinci 
v obvodu proběhla řada slavnostních 
i společenských akcí.

Mezi již tradiční události patří vítání 
občánků a gratulace jubilantům. Rodiče 
a nové občánky čtvrtého obvodu přivítala 
místostarostka Lenka Kočová, jubilanty 
zase místostarosta Václav Beran.

Městský obvod také poděkoval deseti 
obětavým občanům. Za deset bezpří-
spěvkových odběrů krve si vysloužili 
bronzovou Jánského plaketu z rukou 
ředitelky plzeňského Českého červeného 
kříže Lady Brožové a dárkové balíčky od 
místostarosty Zdeňka Mádra. Slavnostního 
aktu se zúčastnila i lékařka Transfúzního 
oddělení FN Plzeň Eliška Pourová.

Slavnostním předáním absolventského 
listu pak v prosinci skončil další ročník 
Plzeňské senior akademie. Čerství 
absolventi obdrželi i věcné dary, které 
jim věnovalo vedení čtvrtého obvodu.

S občany se přišel rozloučit místostarosta 
obvodu Václav Beran, velitel strážníků Petr 
Vlk, vedoucí Odboru analýzy a prevence 
kriminality Pavel Beránek, Milan Valeš 
z České obchodní inspekce a za BESIP 
Plzeňského kraje krajská koordinátorka 
Vendula Ircingová.

Vedení obvodu v čele se starostou To-
mášem Soukupem pak navštívilo děti 
v Dětském centru v Partyzánské ulici, 
kde dětem předalo dárkové krabice 
a personálu poděkovalo za obětavou 
práci.

Vánoční dárky obdrželi již tradičně 
také klienti Domova pro seniory sv. 
Jiří a denního stacionáře města Plzně 
Jitřenka. Kvůli pandemii však předání 
dárků proběhlo jen zprostředkovaně.

Rušno bylo také v Doubraveckém klubu, 
který pro ty nejmenší i nejstarší připravil 
pestrý program. Jeho vyvrcholením byl 
silvestr pro seniory se Zuzanou Bubíl-
kovou či Petrem Jablonským.

Závěr roku 2021 byl 
ve znamení setkávání

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Vítání občánků na úřadu městského obvodu.

Předání Jánského plakety.

Slavnostní zakončení senior akademie.

Předání vánočních dárků Dětskému centru Plzeň.
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Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4,
Miloslava Přibilová – ZŠ Plzeň-Újezd

Části Újezda nesou jména 
bojovníků proti fašismu

Světlušky 
vyrazily na Chlum

Archiv města Plzně dal vzpomenout na 
části plzeňského Újezda, které nesou 
jména občanů zapojených do protifa-
šistického odboje a na jejichž počest 
byl v místě postaven i pomník.

Městský archiv pravidelně informuje o zají-
mavostech z plzeňské historie. Nedávno se 
opět vydal na území čtvrtého plzeňského 
obvodu, tentokrát do Újezda. Po občanech 
zapojených do protifašistického odboje je 
pojmenováno náměstí i jedna z hlavních ulic.

Je jí třída Vojtěcha Rojíka, bývalého starosty 
Újezda, který byl zapojen do protinacis-
tické organizace ÚVOD. Během okupace 
nacistickým Německem se Rojík podílel 
na zajišťování falšovaných dokumentů 
a varování lidí. Na svou činnost však do-
platil, když byl 20. července 1942 zatčen 
gestapem a pak vězněn v Plzni a Terezíně. 
Popraven byl v červenci 1943 v berlínské 
věznici Plötzensee.

Náměstí v Újezdě je pro změnu pojmeno-
váno po místním rodákovi Karlu Panuškovi, 
jenž byl za protifašistickou činnost zatčen 
a vězněn. Zemřel při převozu do bavor-
ského Bayreuthu v únoru 1943.

Samotný Újezd byl připojen k Plzni v roce 
1942 a součástí západočeské metropo-
le zůstal i po válce. Jeho ulice dostaly 
názvy v roce 1947 během hromadného 
pojmenování ulic v připojených osadách. 
Tehdy získalo své jméno 24 újezdských 

komunikací, píše Archiv města Plzně.

Jen několik málo ulic bylo pojmenováno 
ještě dříve. Patří mezi ně ulice Hraniční a uli-

ce pojmenované po okolních obcích, tedy 
ulice Ejpovická, Klabavská, Horomyslická 
a Dýšinská. Názvy pocházejí z roku 1941.

Před základní školou Plzeň-Újezd se 
sešlo na 140 rodičů a dětí, aby se v zimě 
zúčastnili „Pochodu světlušek na Chlum“. 
Žáci si ve škole vyzvedli nazdobené 
lucerničky se svíčkami a pro rodiče 
měli i překvapení – ze dveří vyšli ve 
škraboškách inspirovaných karnevalem 
v Rio de Janeiru.

„V polovině cesty se děti odklonily na 
stezku odvahy, kterou absolvovaly podle 

světýlek a osvětlených vydlabaných 
dýní. U paty rozhledny vítal všechny 
zúčastněné plápolající oheň, otevřený 
kiosek i samotná osvícená rozhledna,“ 
popisuje vedoucí vychovatelka školní 

družiny Miloslava Přibilová.

Zpívání dětí, opečené voňavé topinky 
a občerstvení vytvořily velmi příjemnou 
atmosféru a kouzelný pohled na noční 
Plzeň i okolí doslova bral dech.

„Chlum je pro nás dominantou, kouskem 
krásné přírody i místem setkávání. Svědčí 
o tom i fakt, že na podzim zde naše škola 
uskutečnila úklid v rámci projektu „Ukliďme 

Česko“. Na Chlumu nám opravdu záleží. 
Chceme zachovat tuto část Plzně co nejkrás-
nější pro nás i ostatní. Proto zde se školní 
družinou často pobýváme a minimálně 2x 
za školní rok pořádáme větší akce,“ dodává 
Miloslava Přibilová.

Chlum nabídl krásné výhledy.

Škola v Újezdě dříve a škola v Újezdě dnes. Zd
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