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Obvod upravil okolí památníku

Čtvrtý městský obvod upravil okolí památ-
níku v Sousedské ulici, který připomíná 
oběti náletů z dubna 1945. Navázal tak 
na úpravu okolí pomníku v Jateční ulici, 
kde došlo k obnovení dvou informačních 
tabulí popisujících tehdejší události v ko-
lonii zvané Cikánka.

Folklorní festival roztančil Čtyřku

V rámci Mezinárodního folklorního festivalu 
se v Habrmannově parku představili do-
mácí i zahraniční folklorní soubory včetně 
zástupců ze Španělska Tuna de Derecho 
de Valencia. Doubravecké folklorní odpo-
ledne se těšilo početné návštěvě a skvělé 
atmosféře.

Doubravecký klub spouští nábory

Doubravecký klub v pondělí 5. září v 9 
hodin spustí nábory do kurzů a kroužků. 

Hlásit se je možné osobně v kanceláři 
D-klubu nebo přes e-mail kailovaa@pl-
zen.eu. Přihlášku ke stažení a více infor-
mací k nabídce kroužků a kurzů získáte na 
www.dklubplzen.cz a na tel. 378 036 697 
/ mobil: 720 044 214.

Akce o trolejbusech

Milovníci trolejbusů a historie na Doubrav-
ce se mohou těšit na dvě akce, které pro-
běhnou v návaznosti na 80leté výročí 
trolejbusové dopravy v Plzni. Přednášku 
o historii trolejbusů si můžete poslech-
nout 12. září v 17 hod. v Doubraveckém 
klubu. Hned 13. září v 16 hod. proběhne 
komentovaná procházka po Čtyřce - sraz 
bude u budovy Doubraveckého klubu. 
Vstup je zdarma.

Sportmanie se Čtyřkou

Dne 24. srpna proběhne už tradiční den 
se Čtyřkou v rámci Sportmanie, kde ob-
vod ocení i místní sportovce. Sportmanie 
se letos uskuteční od 20. do 28. srpna ve 
Škoda sport parku u vodárny.

Vážení spoluobčané,

letní prázdniny jsou časem 
dovolených, odpočinku 
a společných výletů. Já to-
hoto volného času využívám 
i k tomu, abych bilancoval, 
co se nám za uplynulý rok 
podařilo uskutečnit a zre-
alizovat.

Jsem moc rád, že jsme mohli 
po dvou letech uskutečnit 
některé akce, které jsme dlouhodobě 
plánovali, ale z důvodu covidových opat-
ření jsme je museli zrušit. Ať už to byly 
v září oblíbené Doubravecké slavnosti 
vína, nebo v listopadu Svatomartinská 
husa. Rozsvícení vánočního stromečku 
jsme se museli vzdát, ale po novém roce 
Doubravecká zabijačka, masopustní prů-
vod i tradiční Velikonoce v Habrmannově 
parku, Dětský den v Lobezském parku 
a další akce už jsme uspořádali. Na ná-

vštěvnosti všech těchto akcí bylo poznat, 
jak nám všem to vzájemné setkávání ve 
vynucené pauze chybělo.

S velkým uspokojením musím konstatovat, 
že se nám podařilo posunout k realizaci 

některé projekty a záměry, 
které dlouhodobě na naší 
radnici prosazujeme, pro-
tože výrazně zkvalitní byd-
lení a život našich obyvatel.

Například likvidace a zbou-
rání jedné z největších čer-
ných staveb v republice, 
Carimexu na Rokycanské 
třídě, byly snahou několika 
generací vedení našeho ob-

vodu i města, která trvala celých 25 let. 
Po zdlouhavých soudních sporech se 
až letos podařilo městu dohodnout se 
s vlastníkem na termínu zbourání sed-
mipodlažního objektu, který hyzdil náš 
obvod i město.

Podobně se podařilo po více než 20 le-
tech docílit zahájení rekonstrukce Čer-
venohrádecké ulice s tak potřebným 
bezpečným chodníkem a cyklostezkou.

Za ty čtyři volební období, kdy na radnici 
působím, musím s potěšením konstato-
vat, že i při změnách ve vedení radnice 
po kterýchkoliv komunálních volbách se 
nikdy projekty rozpracované předchozím 
vedením obvodu nehodily do šuplíku, ale 
naopak se navázalo na to, co bylo uděláno, 
a pokračovalo se dalšími kroky směrem 
k jejich dokončení. A to byla i tato stavba. 
Skutečnost, že se tuto potřebnou společ-
nou stomilionovou investici podařilo do-
vést až do dnešního stavu realizace, to je 
zásluha nejen naše, ale celých generací 
vedení našeho obvodu, města i kraje, 
úředníků města, kteří např. vykoupili pro 
tuto stavbu potřebné pozemky od více 
než 70 vlastníků, žijících dnes někdy po 
celém světě. A všem těm je potřeba dnes 
za jejich dlouholeté úsilí poděkovat.

Věřím, že se podobným způsobem jednou 
podaří dořešit i další dlouholeté záměry 
naší radnice, jako je např. Lopatárna nebo 
vlastnictví rozhledny Chlum.

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem 
příjemně strávené letní dny.

Aktuality 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Ing. Zdeněk Mádr 
místostarosta MO Plzeň 4, ODS
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Architekti z renomovaného plzeňské-
ho Ateliéru Soukup Opl Švehla vtiskli 
novou tvář lokalitě Na Rybníčku, jejíž 
historie sahá minimálně do 12. století. 
Ze zanedbaného místa naproti konečné 
trolejbusu číslo 16 se má stát oáza klidu 
a setkávání.

Místo dnes veřejnost zná díky vodní nádrži 
a objektu, které částečně slouží jako uby-
tovna. Ta má ale už brzy skončit. Nahradit ji 
mají nové byty, kavárna s přilehlou terasou 
a kancelářské prostory. Studie byla před-
stavena veřejnosti v pondělí 27. června 
přímo v místě navrhovaných změn.

Historie samotné lokality sahá minimálně 
do 12. století, tedy do doby, kdy vznikl 
i nejstarší plzeňský kostel sv. Jiří. Nejdříve 
v místě vznikla malá tvrz a zřejmě hostinec 
na obchodní stezce. Ty se později rozrostly 
v panský dvůr, který v roce 1509 zakoupilo 
město Plzeň.

Panský dvůr zažil svůj ekonomický vrchol 
v 17. až 18. století. Poté začal upadat, ať 
už byla důvodem raabizace nebo poz-
dější přestavby a stavební úpravy objektu. 
Rybníček byl do podoby požární nádrže 
přestavěn během 2. světové války a panský 
dvůr upadl do zapomnění.

Návrat zašlé slávy

Šanci na obrodu zanedbaného prostoru 
s velkým potenciálem dala společnost 
TODE v čele s jednatelem Janem Koutem, 
která objekt zakoupila a nechala zpracovat 

studii u Ateliéru Soukup Opl Švehla, který 
se z velké části zabývá obnovou památko-
vých objektů.

„Chceme místu navrátit zašlou slávu a uči-
nit z něj klidný a přátelský prostor, který 
propojí život ve městě s okolní přírodou. 
Naším cílem je v objektu vytvořit byty, kan-
celářské prostory a kavárnu. Historie místa 
je pozoruhodná, proto jsme se rozhodli, 
že jeho proměnu necháme navrhnout od-
borníky,“ říká investor a majitel společnosti 
TODE Jan Kout.

Studii stavebních úprav objektu bývalého 
panského dvora vč. veřejného prostoru 
zpracovali architekti Jiří Opl a Marek Marovič 
a na pracích se podílela také krajinářka Lucie 
Tlustá. Studie se tak věnuje nejen objektu, 
ale také jeho bezprostřednímu okolí.

„Těžištěm proměny prostoru je stará tech-
nická požární nádrž. Nová úprava změkčuje 

Lokalitu Na Rybníčku 
čekají velké změny
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Představení studie proběhlo přímo u nádrže. Zleva: Jan Kout, Jiří Opl, Marek Marovič a Tomáš Soukup.
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přísnou geometrii tohoto technického díla 
a dává mu přírodní charakter, který umožní 
propojit ekologickou funkci nádrže s jejím 
užíváním k odpočinku. Součástí studie je 
i návrh sadových úprav, dětského hřiště, 
místa pro umělecké dílo a městského 
mobiliáře,“ uvádí architekti.

Obvod proměnu chválí

Studii po jejím vytvoření investor Jan 
Kout věnoval městskému obvodu Plzeň 

4, který v lokalitě vlastní část pozemků. 
Prezentace studie se za čtvrtý plzeňský 
obvod zúčastnil starosta Tomáš Soukup, 
který navržené proměny ocenil.

„Velmi si vážíme přístupu pana Kouta 
a práce, kterou architekti na studii odvedli. 
Lokalitu Na Rybníčku vnímáme jako bránu 
do okolní přírody i jako místo, které neod-
myslitelně patří k Zábělské a Masarykově 
ulici, z níž chceme vytvořit moderní měst-
ský bulvár. V těchto proměnách chceme 

i nadále hrát aktivní roli,“ uzavírá starosta 
Tomáš Soukup.

První proměny, konkrétně ty interiérové, 
už v objektu bývalého panského dvora 
z malé části proběhly. Pro výraznější úpravy 
je však nutné stavební povolení, které 
nyní posuzuje stavební úřad. Proměny 
bezprostředního okolí budou záviset na 
rychlosti a úspěšnosti výkupu pozemků.

Komunální volby 
budou v září

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Inzerce

Ve dnech 23. a 24. září proběhnou volby 
do obecních zastupitelstev. Voliči od 18 
let věku budou moci volit v pátek od 14 
do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

„Voliči s trvalým pobytem na území Statutár-
ního města Plzně volí členy do zastupitelstva 
městského obvodu a do zastupitelstva města. 
Každý volič tedy obdrží dva hlasovací lístky, 

které budou odlišeny barevným pruhem. 
Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva 
města Plzně bude obsahovat barevný pruh 
po levé straně. Do Zastupitelstva městské-
ho obvodu Plzeň 4 se volí 25 členů a do 

Zastupitelstva města Plzně se volí 47 členů,“ 
říká Štěpánka Kanická z Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4.

Handicapovaní lidé (voliči), kteří se chtějí 
voleb zúčastnit, si mohou požádat o pře-
nosnou volební schránku před konáním 
voleb nebo v průběhu voleb. Před konáním 
voleb stačí zavolat na tel. č. 378 036 614 

nebo 378 036 620 a pracovnicím ÚMO P4 
svůj požadavek nahlásit (uvedou své jméno, 
příjmení, adresu, podlaží, č. bytu, popř. i svůj 
telefon). V průběhu hlasování je možné 
o přenosnou volební schránku požádat 
přímo ve své okrskové volební komisi.

„Návštěvy u voličů s přenosnou volební 
schránkou jsou možné pouze na území 
volebního okrsku. Není možné si návštěvu 
členů okrskové volební komise s přenosnou 
schránkou objednat do jiné části obvodu či 
města Plzně,“ doplnila Štěpánka Kanická.

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Nová parkovací místa vznikla v ulici 
U Pražské dráhy. Stalo se tak v rámci 
modernizace původního parkoviště, 
kterou inicioval a zainvestoval městský 
obvod Plzeň 4. Další úpravy parkova-
cích stání proběhnou v ulicích Ke sv. 
Jiří nebo Souběžná.

Rekonstrukce s rozšířením parkovacích 
stání U Pražské dráhy odstartovala v dub-
nu a hotová byla již v půlce května. Díky 
úpravám za 2,6 milionu korun se počet 
parkovacích stání zdvojnásobil na finálních 
28. Součástí úprav byla výsadba zeleně 
a pěti jasanů.

„Věříme, že zmodernizované parkoviště 
potěší zejména místní obyvatele,“ říká 
místostarosta obvodu Zdeněk Mádr, 
podle kterého byla důvodem realizace 
i skutečnost, že se parkoviště nachází 
v blízkosti lokality u kostela sv. Jiří, kde se 
často konají kulturní a společenské akce.

„Právě při těchto příležitostech v ulici nára-
zově parkují i další řidiči, kteří pak ubírají 
místa zdejším rezidentům. V tuto chvíli 

je hotová první etapa stavebních úprav, 
další etapa bude realizována po opravě 
plynovodu v roce 2023,“ dodává Mádr.

Parkovací místa pro 11 automobilů v létě 
vzniknou v ulici Souběžná v Lobzích a díky 
úpravám v ulici Ke sv. Jiří se uleví i rodičům 
dětí z 14. ZŠ a 64. MŠ. Rovněž se projektují 
parkovací stání v ulicích Partyzánská, Pod 
Vrchem, Nad Dalmatinkou nebo v ulici 
U Družby.

„V ulici Ke sv. Jiří vzniknou jak klasická 
parkovací stání, tak parkovací stání typu 

K+R, která usnadní odvoz dětí do školy 
a školky a zvýší dopravní bezpečnost,“ uvádí 
starosta Tomáš Soukup s tím, že K+R jsou 
stání určená pro krátkodobé zastavení.

„Rodiče je využijí při odvozu dětí do školy 
nebo naopak k jejich vyzvednutí po konci 
výuky. Také v rámci této investiční akce 
budou vysázeny nové stromy. Stavba je 
plánována na letní prázdniny tak, aby 
nedošlo k narušení výuky během školního 
roku,“ uzavírá starosta.

Aktuality 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Čtyřka modernizuje 
a rozšiřuje parkoviště

Nově upravené a rozšířené parkoviště U Pražské dráhy už slouží šoférům.

Dary pro děti z Dětského centra

Mezinárodní den dětí 1. června oslavily 
i děti z Dětského centra v Partyzánské uli-
ci. Zlepšit jim náladu dárky a pozorností 
přišli místostarostové obvodu Zdeněk 
Mádr a Václav Beran, které přivítala ře-
ditelka centra Jana Tytlová.

Další ročník senior akademie

Od 6. září do 13. prosince bude letos 
probíhat další ročník Senior akademie 
na Doubravce. Zájemci se mohou hlásit 
do 6. září v kanceláři informací Úřadu 
městského obvodu Plzeň 4 nebo na te-
lefonu 378 031 114. Počet účastníků je 
omezen na 50 osob.

Žito cup na Čtyřce

Už 12. ročník Žito cupu, který proběhl 
4. června na počest zesnulého fotbalisty 
a fanouška plzeňské Viktorky Petra Žitni-
ka, opanoval v jedné ze dvou kategorií 
domácí SK Rapid Plzeň. Stalo se tak vů-
bec poprvé za celých 12 let. Gratulujeme!

Pilsenman otestuje fyzičku

Doslova zkouškou vytrvalosti bude jubi-
lejní 20. ročník závodu Pilsenman, který 
bude mít hlavní zázemí na louce u sv. Jiří 
v Plzni Doubravce. Hlavní závody budou 
patřit triatlonu a kvadriatlonu, startovat 
se bude od Velkého boleveckého ryb-
níka. Více informaci zájemci najdou na 
www.pilsenman.cz.

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Další dvě pouliční umělecká díla, která 
vznikla v rámci dalšího ročníku festivalu 
WALLZ, jsou k vidění na Doubravce. 
Konkrétně se přední evropští umělci 
zaměřili na pavlačový dům v Jateční 
ulici a na podchod u Ejpovického že-
lezničního tunelu.

Poničené fasády pavlačového domu se ujal 
umělec ChemiS, kterého proslavila malba 
plačícího Tomáše Garrigua Masaryka umís-
těného do mapy České republiky. Umělec 
původem z Kazachstánu, vlastním jménem 
Dmitrij Proskin, se inspiroval historií budovy.

„Sociálně vyloučené lokality jsou začarova-
ným kruhem a do značné míry břemenem 
pro politiky i místní obyvatele. Pokud na 
takovém místě bydlíte, je těžké se zbavit 
společenského stigmatu,“ vysvětlil ChemiS, 
který do malby zakomponoval i opadanou 
fasádu.

Improvizace ze Švýcarska

Druhé dílo vzniklo v podchodu u Ejpovic-
kého železničního tunelu, jehož vlastníkem 
je Správa železnic. Depo2015, které festival 
pouličního umění pořádá, získalo od státní 
organizace souhlas pro umístění malby 
a pod chlumské lesy přivedlo švýcarskou 
umělkyni Maju Hürst.

„Umělkyně zásadně pracuje bez příprav-

ných návrhů, její malba 
je improvizací spojenou 
s působením okolí, ve 
kterém se stavba nachá-
zí,“ popsala kurátorka 

Kristýna Jirátová. „Dílo odkazuje na ne-
konečný cyklus růstu a úpadku,“ doplnila 
jeho autorka Maja Hürst.

Jednotlivá díla ocenilo i vedení městské-
ho obvodu. „Festival WALLZ je skvělou 
událostí, která pomáhá kultivovat ne příliš 

vzhledná místa ve městě. Věřím, že i letos 
naši občané přijmou nová díla pozitivně. 
Mně osobně se velmi líbí,“ uvedl starosta 
obvodu Tomáš Soukup.

Oblíbené výletní místo

„Podchod pod Chlumem je poměrně nový, 
bohužel i tak už na něm bylo hned několik 
ilegálních graffiti, které postupně přibývaly. 
I to bylo důvodem, proč jsme jako obvod 
usilovali o jeho kompletní výmalbu,“ řekla 
místostarostka Lenka Kočová.

„Od chvíle, kdy byl Ejpovický tunel otevřen, 
se místo stalo vyhledávaným turistickým 
cílem rodičů s dětmi, kteří zde pozorují 
projíždějící vlaky. Těší mě, že po vybudo-
vání památníku výstavby tunelu, kterým 
je původní hlava těžební soupravy, i tato 
malba přispěje k zpříjemnění prostoru,“ 
uvedl místostarosta Zdeněk Mádr.

Umělci ozdobili pavlačový 
dům i podchod u Chlumu

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Švýcarská umělkyně Maja Hürst zkrášlila podchod pod Chlumem.

Mural v podchodu pod Chlumem se skládá hned z několika obrazců.
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Pozoruhodné příběhy dvou pamětnic 
ze Čtyřky, konkrétně Taťány Kořenkové 
a Jarmily Jakubcové, zazněly v červnu 
v plzeňské Velké synagoze v rámci 
projektu Příběhy našich sousedů. Jejich 
medailonky zpracovali žáci 14. základní 
školy a základní školy v Újezdě. Slav-
nostní prezentace se za městský obvod 
zúčastnil místostarosta Václav Beran.

Taťána Kořenková (76 let) v medailonku 
vzpomíná na matčinu rodinu ze Žatecka, 
které se v době nacistické okupace stalo 
součástí Sudet. Rodina byla nucena do 
čtrnácti dnů domov opustit, protože se 
nechtěla připojit k německé straně.

V šesti letech pamětnice z Doubravky zažila 

měnovou reformu, zásadní pro ni byl ale 
srpen 1968. „Bratr mi říká, jsou tady tan-
ky, obsadili nás Rusové,“ vzpomíná žena 
a dodává, jak na ni na ulici začaly padat 
papírky s nápisem „Nebojte se, přišli jsme 
vás ochránit.“

Žena se po revoluci stala spisovatelkou. 
Dnes vydává knihy pro děti a sbírky básní, 
které si sama ilustruje. Zároveň s tím pořá-
dá besedy pro školy a akce pro domovy 
důchodců.

Druhou pamětnicí je Jarmila Jakubcová 
(76 let), která pocházela ze známé rodiny 
Kludských, která vlastnila cirkus, jehož sláva 
spadá až do 19. století. „V době největší 
slávy měl 22 slonů,“ vypráví Jakubcová 
s tím, že pak přišla krize a válka.

V roce 1948 byl cirkus znárodněn a otec byl 
označen za kapitalistu. Musel tak nastoupit 
do tábora nucených prací. Po roce 1968 

bratři Jarmily Jakubcové utekli do Západ-
ního Německa, ten starší spolupracoval 
s vysílačem Svobodná Evropa v Mnichově.

Pamětnice byla komunisty několikrát vy-
slýchána. Aby se s bratry nemohla setkat, 
neměla ani cestovní pas. S podepsáním 
spolupráce s StB nesouhlasila. Naopak 
protože pracovala v tiskárně, zapojila se 
do hnutí, které šířilo samizdat.

Nakonec neunikla zatčení v listopadu, 
režim už byl v té době ale slabý, takže byla 
propuštěna a její kroky vedly na náměstí 
Republiky, kde se lidé setkávali a oslavovali 
pád komunismu. Později se zapojila do 
politiky a stala se i starostkou městského 
obvodu Plzeň 4. Také spoluzaložila organizaci 
TOTEM. Dnes pracuje ve firmě svého syna.

Medailonky obou pamětnic je možné najít na 
webu www.pribehynasichsousedu.cz.

V synagoze zazněly životní 
příběhy pamětnic ze Čtyřky

Mateřinky na Čtyřce 
přijaly všechny děti

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Šest mateřinek na Čtyřce přijalo všechny 
tříleté děti narozené do 31. srpna roku 
2019. Celkem do školek v obvodu letos 
nastoupí 513 dětí. Přijaty nebyly jen 
děti mladší nebo děti rodičů s trvalým 
bydlištěm mimo území obvodu či města.

Městský obvod Plzeň 4 je tak jediným 
z velkých plzeňských obvodů, který ne-

má problémy s kapacitou svých 
mateřinek. Ta navíc ještě bude 
posílena díky nově připravované 
školce v Újezdě, která bude sloužit 
také pro rodiče a jejich děti z Čer-

veného Hrádku.

Konkrétně do 6. a 64. mateřinky nyní dochází 
také ukrajinské děti v rámci adaptačních 
skupin. Těm se věnuje ukrajinská učitelka, 
zpravidla matka některého z dětí. Počet 
těchto dětí je od dvou do pěti v každé 
skupině. Adaptační skupiny fungovaly 
do konce června.

Nově je nahradí odloučené pracoviště ve 
Školní ulici v budově bývalé konzervatoře. 
„Momentálně se připravuje přízemí, kde 
budou dvě třídy-herny, kuchyňka, jídelna, 
toalety, jedna místnost pro mimoškolní 
aktivity a tělocvična,“ říká Jana Kroupová 
z Úřadu městského obvodu Plzeň 4.

Provedena už byla výmalba, pokládka lina 
a koberců a na přelomu června a července 
docházelo také ke stěhování nábytku a hraček. 
Odloučené pracoviště bude spadat pod 64. 
MŠ, o děti se v něm budou starat dvě učitelky.

Autor: Redakce MO Plzeň 4
Místostarosta Václav Beran.

Život Jarmily Jakubcové 
prezentovali žáci ZŠ v Újezdě.

Příběh Taťány Kořenkové (vpravo) zpracovali žáci 14. základní školy. Zd
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Okénko 
zastupitelů

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

Uvažme kritiku silničního stavitelství

Realizace dopravních staveb, zejména re-
konstrukce a opravy v městské zástavbě, 
znamenají bezpochyby vždy značnou zátěž 
pro naše životy. Jedná se většinou o práce 
zatěžující hlukem, prašností, se značnou ča-
sovou náročností. Uzavírky a objízdné trasy 
ovlivňují naše zavedené cesty do školy, do 
práce, k lékaři, nutí nás najít si na cestu víc 
času, obírají nás dočasně o parkování nebo 

nás přinutí k hledání, kam se posunula za-
stávka trolejbusu. Vězme však, že připravit 
v Česku dopravní stavbu je práce, která trvá 
roky, prochází zpravidla obrovsky náročným 
martyriem navrhování, projednávání a schva-
lování. Samotné provádění stavebních prací 
pak znamená hlavně tvrdou dřinu a hromadu 
kvalifikované práce řemeslníků, kterých se 
zoufale nedostává. V červenci začne dlouho 
vzývaná rekonstrukce Červenohrádecké uli-
ce, v srpnu se k ní přidá oprava Rokycanské. 
Obě stavby přinesou novou kvalitu přepravy 
všemi způsoby dopravy. Přinesou vyšší bez-
pečnost a plynulost dopravy, zkvalitní naše 
životy, zlepší bydlení. A po dobu provádění 
prací přinesou diskomfort. Objížďky, uzaví-

rání a zaslepování ulic, 
snižování počtu jízdních 
pruhů, minuty navíc. Si-
tuace, bez kterých však 
silnice stavět a opravovat 
nelze. Uvažme pak kriti-
ku silničního stavitelství, 
zkusme vidět raději výsle-
dek než vlastní omezení, která jsou v lidském 
životě jen drobnou, snadno zvládnutelnou 
a hlavně jen dočasnou změnou.

S přáním všeho dobrého, 
Václav Lacyk

Autor: Tomáš Soukup, 
starosta MO Plzeň 4 za hnutí ANO

Milí sousedé,

mezi nejdůležitější úkoly, které plní měst-
ské obvody v našem městě, je starost o ma-
teřské školy. Jako zřizovatel řešíme nejen 
provoz mateřinek, správu budov a investi-
ce do nich, ale také zodpovídáme za jejich 
dostatečnou kapacitu. Na tu se mnohdy 
zapomíná, přestože se jedná o jeden ze 
zásadních faktorů, který ovlivňuje práci 
učitelek s dětmi i samotný komfort poby-
tu dětí ve školce.

Jsem velmi rád, a není to jen zásluhou 
posledních let, že v našich šesti školkách 
máme dostatek kapacit na to, abychom do 

nich umístili všechny tříleté děti, které mají 
trvalé bydliště v našem obvodu.

Nechceme ale zůstat jen u toho. Chceme 
se vydat cestou zvýšení stávajících kapacit, 
a tím pádem snížení počtu dětí v jednot-
livých třídách, což znamená nejen kvalit-
nější výuku i lepší hygienické podmínky. 
Zásadním krokem k tomu je otevření naší 
nové školky, a to v nové zástavbě v Újez-
dě, která bude spádovým zařízením také 
pro děti z nedalekého Červeného Hrádku.

Na konci minulého roku proběhlo vykou-
pení pozemku pro novou školku a mo-
mentálně již běží přípravy projektové do-

kumentace, která bude 
připravena v roce 2023. 
V nové školce najde své 
místo 75 dětí a velmi se 
těším, až vám budeme 
moci její podobu v ná-
sledujících týdnech moct 
představit.

Závěrem bych vám rád popřál krásné a po-
hodové léto a pozval vás na výstavu k pro-
měně Masarykovy třídy a na Doubravecký 
projektor. Pozvánky na obě akce naleznete 
na poslední stránce našeho zpravodaje.

MIKROGRANTY 2022 schválené Radou a Zastupitelstvem MO Plzeň 4
NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU VÝŠE DOTACE NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU VÝŠE DOTACE NÁZEV ŽADATELE NÁZEV PROJEKTU VÝŠE DOTACE

1. Biskupství 
plzeňské

Hudební festival 
PilsAlive 2022

12 293 Kč 9. Senioři ČR, z. s., 
Základní organizace 
Plzeň-Doubravka

Kulturní aktivity seniorů 12 293,00 Kč 17. TJ Plzeň – Újezd, 
z.s.

Vybavení tělocvičny 12 293 Kč

2. Ing. Roman 
Sladký

Chlum třikrát jinak 
2022

6 455 Kč 10. Hospic svatého 
Lazara z.s.

Zakoupení 
zdravotnického materiálu 
a léků

10 755 Kč 18. Beach Service 
club z.s.

BSc z.s. 
Mikrogrant 2022 
- zajištění provozu 
v nemovitostech ve 
správě žadatele

10 755 Kč

3. ZŠ a MŠ pro 
sluchově postižené, 
Plzeň, Mohylová 90

Šikovné ručičky 14 597 Kč 11. Salesiánské 
středisko mládeže – 
dům dětí a mládeže 
Plzeň

Neležím, tábořím 2022 13 829,00 Kč 19. Beach Service 
club z.s.

BSc z.s. Mikrogrant 
2022 - podpora 
sportovních aktivit

10 755 Kč

4. Ing. Pavel Šticha Cyklomaraton Plzeň – 
Radeč – Plzeň 2022

15 366 Kč 12. SH ČMS – SDH 
Plzeň – Doubravka

Ubytování při 
soustředění mladých 
hasičů

12 293 Kč 20. TJ Sokol 
Červený Hrádek z.s.

Nahrávací stroj na tenis 
a softtenis

10 755 Kč

5. SH ČMS – SDH 
Plzeň – Bukovec

Vycházkové oděvy pro 
muže a ženy

12 293 Kč 13. TJ Plzeň – Újezd, z.s. Ceny do turnajů 
pořádaných TJ Plzeň 
Újezd

12 293 Kč 21. TJ Sokol 
Červený Hrádek z.s.

Rekonstrukce skladu, 
WC a sprchového 
koutu

10 755 Kč

6. SH ČMS – SDH 
Plzeň – Červený 
Hrádek

Digitalizace sportu 
a ostatních akcí SDH 
a JPO

12 293 Kč 14. Junák – český skaut, 
středisko 5. květen 
Plzeň, z. s.

Provoz ve skautském 
areálu „Pod Chlumem“

12 293,00 Kč Celkem: 250 000 Kč

7. Unie výtvarných 
umělců Plzeň, z. s.

Medailonky 
významných výtvarníků

10 755 Kč 15. Junák – český skaut, 
středisko 5. květen 
Plzeň, z. s.

Zpřístupnění sociálního 
zařízení v areálu „Pod 
Chlumem“

12 293 Kč Dotační program Mikrogranty II - 2022
Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace:
21. 7.–5. 8. 2022 do 14.00 hod.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech:
8. 8.–30. 9. 2022Rozdělovaná částka z rozpočtu MO Plzeň 4: 
250.000,– Kč

8. Svoboda zvířat 
Plzeň, z.s.

Nákup materiálu pro 
péči o kočky v nouzi

12 293 Kč 16. Junior club, z. s. Stále cvičíme, přijďte 
mezi nás

12 293 Kč
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Očekáváná rekonstrukce 
Červenohrádecké začala

Dlouho očekáváná rekonstrukce Červe-
nohrádecké ulice začala. Stavba za téměř 
100 milionů korun zvýší bezpečnost 
řidičů, cyklistů i pěších. Hotovo má být 
do srpna 2024.

„Jedná se o stěžejní rozsáhlou dopravní akci 
v Červeném Hrádku, která se připravovala 
dlouhé roky, a to i z důvodu vypořádání 
všech majetkoprávních vztahů k pozemkům, 
na kterých se bude stavět,“ uvedl plzeňský 
primátor Pavel Šindelář.

Větší bezpečnost

Společná investice města Plzně a Správy 
a údržby silnic Plzeňského kraje za 94,2 mi-
lionu korun zahrnuje kompletní rekonstrukci 
komunikace, osazení veřejného osvětlení, 
dešťové kanalizace a přeložky inženýrských 
sítí. Výrazně si pak polepší pěší a cyklisté.

„Máme velkou radost, že se podaří odstartovat 
dlouho očekávanou rekonstrukci Červeno-
hrádecké ulice. Stavba je pro naše občany 
klíčová zejména z pohledu bezpečnosti. 
Červený Hrádek s Újezdem kromě vozovky 
konečně propojí i chodníky, které budou 
moci využít jak pěší, tak cyklisti,“ řekla mís-
tostarostka čtvrtého obvodu Lenka Kočová.

Stavba zahrne kompletní 
rekonstrukci komunikace 
v celkové délce 1450 metrů 
na předepsaných 6,5 metru 
šířky silnice. Město také 

vybuduje nové zastávky MHD.

„Rekonstrukcí zmizí také nebezpečné místo 
v zaústění silnice K Fořtovně do ulice Čer-
venohrádecká, kde vybudujeme novou 
okružní křižovatku,“ doplnil Pavel Grisník, 
vedoucí magistrátního odboru investic. 
Rekonstrukce si vyžádá dlouhodobější 
omezení v dopravě.

Dopravní omezení

Zhotovitelem investiční akce je Společnost 
Červenohrádecká ulice Plzeň. Investoři 
předali staveniště zhotoviteli 24. června 
symbolicky v prostorách úřadu městského 
obvodu Plzeň 4.

Stavební práce začaly vytýčením sítí a příprav-
nými pracemi. V této fázi došlo k uzavírce od 
11. července do 7. srpna z důvodu výstavby 
výhybny pro městskou hromadnou dopravu 
v ulici K Fořtovně, v úseku za sjezdem ze 
silnice I/26, před křižovatkou K Fořtovně x 
Pod Hospodou.

Zároveň v přípravné fázi dojde k úplné 
uzavírce Hrádecké ulice v oblasti Kyšická – 
Staroveská ulice. Uzavírka potrvá od 8. srpna 
do 4. září 2022. Z důvodu komfortu přístupu 

rezidentů do jednotlivých částí Újezdu 
a Červeného Hrádku je stavba rozdělena 
do pěti fází.

1. a 2. fáze:

Úplná uzavírka Hrádecké ulice, se začátkem 
před křižovatkou s ulicí Za Kaštany a ulice 
Červenohrádecké od Hrádecké před 
křižovatku Červenohrádecká x Na Lukách 
(křižovatka blíže k návsi), v termínu od zá-
ří 2022 (po skončení přípravné fáze) až do 
konce června 2023.

3. a 4. fáze

Od července 2023 do května 2024 bude 
uzavřen úsek Červenohrádecké ulice, od 
křižovatky Hrádecká x Kyšická až před 
křižovatku Červenohrádecká x Na Lukách 
(křižovatka blíže k návsi), následně pak 
mezi křižovatkou Červenohrádecká x Na 
Lukách a křižovatkou Červenohrádecká 
x K Fořtovně (bez této křižovatky). Další 
etapou bude uzavřen prostor křižovatky 
Červenohrádecká x K Fořtovně, ulice Pod 
Hospodou a část ulice K Fořtovně.

5. fáze

Od června 2024 do konce srpna 2024 budou 
úplně uzavřeny ulice Pod Hospodou a část 
ulice K Fořtovně, v úseku Červenohrádec-
ká – křižovatka K Fořtovně x Pod Hospodou.

Autor: Město Plzeň, redakce MO Plzeň 4

1. ČÁST 2. ČÁST

1. FÁZE
0. FÁZE

4. FÁZE3. FÁZE

5. FÁZE

2. FÁZE

UZAVÍRKA
OD 8. 8. DO 4. 9. 2022

UZAVÍRKA
OD 5. 9. DO 30. 6. 2023

UZAVÍRKA
OD 1. 7. 2023 DO 05/2024

UZAVÍRKA
OD 05/2024 DO 08/2024

VÝHYBY MHD
0. ETAPA
UZAVÍRKA
OD 11. 7. DO 7. 8. 2022

UZAVÍRKA
OD 8. 8. DO 4. 9. 2022

UZAVÍRKA
OD 5. 9. DO 30. 6. 2023

UZAVÍRKA
OD 1. 7. 2023 DO 05/2024

UZAVÍRKA
OD 05/2024 DO 08/2024

VÝHYBY MHD
0. ETAPA
UZAVÍRKA
OD 11. 7. DO 7. 8. 2022Stavba je rozdělena do pěti fází. Zd
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Hned několik novinek v odpadech 
mohou využívat občané v městském 
obvodu Plzeň 4. Úřad pokračuje v ob-
nově kontejnerových stání, v okrajových 
částech obvodu jsou nově popelnice na 
tuky a oleje a v Červeném Hrádku začalo 
fungovat nové sběrné místo.

„Jsme moc rádi, že se díky spolupráci 
s Čistou Plzní podařilo otevřít vůbec 
první sběrné místo v našem obvodu, a to 
v Červeném Hrádku za bývalým kulturním 
domem. Rozšiřujeme tím služby pro naše 
občany a zároveň se vyřeší dlouhodobý 
problém s nepořádkem u separačního stání 
v Křivé ulici, které bude zrušeno,“ uvedla 
místostarostka Lenka Kočová.

Sběrné místo nabídne uložení objemného 
odpadu, bioodpadu a tříděných složek 
komunálního odpadu – od papíru přes 
plast, sklo, kovy, textil po drobné elekt-
rospotřebiče.

„Zaplocená část s obsluhou bude otevře-
na dvakrát týdně. Týká se to objemného 
odpadu a bioodpadu. Neoplocená část 
bude přístupná po celý rok. Abychom 
eliminovali černé skládky, bude místo 
pod nepřetržitým kamerovým dohledem,“ 
dodala místostarostka.

Sběrné místo tak rozšíří dosavadní služby. 
Například kontejnery na bioodpad byly 
v Červeném Hrádku přistavovány dva-

krát v měsíci, nyní bude možné odkládat 
bioodpad dva dny v týdnu. Zrušené 
separační stání v Křivé ulici pak nahradí 
parkovací místa.

Fialové popelnice

Další novinkou na Čtyřce jsou popelnice 
s fialovým víkem, které jsou určeny ke 
sběru jedlých tuků a olejů z domácnosti. 
Celkem 21 nádob je k dispozici v Červe-
ném Hrádku, Bukovci a Újezdě. Konkrétní 
umístění nádob lze dohledat na www.
tridimolej.cz/mapa.

„Děkujeme plzeňskému magistrátu, díky 
kterému můžeme oznámit tuto novinku 
a pilotní projekt. Věřím, že naši občané 
budou nádoby využívat k účelům, ke 
kterým slouží, a že popelnice brzy přiví-
táme i v Doubravce nebo Lobzích,“ uvedl 
starosta Tomáš Soukup.

Potravinářské oleje a tuky používané v do-
mácnosti stačí slít do PET lahve, pevně 
uzavřít a odnést do některé z označených 
popelnic. Třídění oleje pomáhá předcházet 
ucpání odpadního potrubí, šetří přírodní 
zdroje a vede ke snižování emisí oxidu 
uhličitého. Vyčištěný a recyklovaný olej 
se používá například pro výrobu biopaliv 
pro letadla.

Nová kontejnerová stání

Kromě toho městský obvod pokračuje 
v obnově kontejnerových stání. Z jeho 
ulic postupně mizí kontejnerová stání, 
která jsou desítky let stará. Od roku 2018 
došlo k obnově celkem devíti stání, a to 
v celkové hodnotě 1,85 milionu korun. Letos 
se tak stalo ve Smrkové ulici 12, v ulici Ke 
Špitálskému lesu 12 a v ulici Partyzánská.

Čtyřka má nové sběrné místo 
i popelnice na tuky a oleje

Nové kontejnerové stání ve Smrkové ulici. Zd
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Provoz sběrného místa v Červeném Hrádku

Den Letní otevírací doba (duben–říjen) Zimní otevírací doba (listopad–březen)

Středa 15–18 15–17

Sobota 9–12 10–12
* O svátcích je sběrné místo zavřeno

Nové sběrné místo v Červeném Hrádku.

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

Novinkou jsou i popelnice na olej a tuky. 
Jedna z nádob je na Zábělské třídě.
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Slavnostní přivítání budoucích školá-
ků ve stylu Harryho Pottera proběhlo 
17. června v Lobezském parku. Akci 
s bohatým doprovodným programem, 

které se zúčastnilo 180 předškoláčků 
z šesti mateřinek na Čtyřce, připravila 
54. mateřská škola.

„Chtěli jsme našim předškolákům zpestřit 
přestup na základní školu. Za skvělou orga-
nizaci akce děkuji ředitelce 54. mateřské 
školy Lence Kocumové a všem dětem 
a rodičům přeji krásné letní prázdniny,“ 

uvedl starosta Tomáš Soukup, který se ujal 
role Harryho Pottera.

Nechyběli ale ani Albus Brumbál ztvárněný 
hercem Přemyslem Kubištou a kouzelný 
klobouk. „Dětem přeji, aby je to ve škole 
bavilo a aby byly ve studiu úspěšné,“ přidal 
své přání místostarosta Zdeněk Mádr.

Střípky z TOTEMu

TOTEMový domeček v Těšínské 26 se roze-
zněl dětským zpěvem a hudebními nástroji 
na krásném komorním koncertě, který si pro 
naše seniorky připravily Plzeňské bublinky – 
úžasní malí zpěváčci ze třídy Písnička z 50. 
mateřské školy. Děti každému věnovaly 
i vlastnoručně vyrobená přáníčka.

Doubravečtí senioři bilancují
Řadu výletů a akcí mají za sebou i před se-

bou doubravečtí senioři. Vydali se na Zadní 
Roudnou v Plzni, do Mariánské Týnice, Kra-
lovic, Kožlan, Kolína i na Božkov. „Na 4. října 
máme připraven zájezd do Spáleného Poříčí, 
Podbrdského muzea v Rožmitále a galerie 
v Březnici,“ říká předseda organizace Bo-
huslav Kural. Více informací ve vývěskách.

Máme leporelový rekord!

Na 14. ZŠ v Plzni padl rekord za nejdelší 
čtenářské leporelo se zvířátky. „Na jeho 
tvorbě se od ledna do května podíleli 
všichni žáci prvního stupně, tedy 13 tříd. 
Leporelo měřilo celkem 302,1 metru,“ uvedli 
koordinátoři projektu.

Šachisté z Letné 8. na MČR

Mladí šachisté TJ Sokol Plzeň Letná završili 
úspěšnou šachovou sezónu 8. příčkou na 
červnovém mistrovství ČR v Jihlavě (28 
účastníků). Družstvo hrálo ve složení Jakub 
Ježek, Matěj Křivka, Michal Macho, Jiří Ježek, 
Michal Heřman, Eliška Janoušková (ŠK Líně), 
Lukáš Křivka a Petr Střihavka.

Školáčky přivítal 
Brumbál i Potter

Vaše zprávy 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: TOTEM Doubravka

Autor: Senioři ČR – Doubravka

Autor: Martin Štaif, TJ Sokol Plzeň Letná
Autor: Eva Zikmundová, 

Mgr. Kateřina Mondlová a Mgr. Lucie Nenadovičová

Herec Přemysl Kubišta, starosta Tomáš Soukup a místostarostové Lenka 
Kočová, Václav Beran a Zdeněk Mádr a ředitelka Lenka Kocumová.Své budoucí žáky přivítala i 28. základní škola. Zd
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