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Práce na Rokycanské

V plném proudu jsou práce na Rokycanské 
třídě, které od srpna realizuje Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. Stavba je rozdělena do 
dvou etap. První etapa zahrnuje opravu 
povrchu vozovky na Rokycanské třídě po-
blíž křižovatky Rokycanská X Masarykova 
až po křižovatku u Grambrinusu. V místě 
na žádost města Plzně ubyde odbočovací 
pruh, který přispěje ke zkrácení přechodu 
pro chodce. Etapa dvě zahrnuje prodlou-
žení obou odbočovacích jízdních pruhů 
ve směru Zruč-Senec-Doubravka v křižo-
vatce ulic Rokycanská X Jateční a opravu 
stávajících povrchů. Stavba je plánována 
do letošního listopadu.

Den dětí s hasiči

Sobotní odpoledne plné zábavy připravili 
pro děti dobrovolní hasiči ze Čtyřky. Takzva-
ný Den s hasiči proběhl na louce u sv. Jiří 
v sobotu 3. září. Na místě nechyběly ukázky 
požárních útoků, výstava moderní i histo-
rické hasičské techniky, soutěže o sladké 
ceny a v závěru děti hasily požár malého 
provizorního domečku. „Pro děti jsme si 
připravili různé disciplíny v hasičských do-
vednostech, děti si mohly vyzkoušet stříkání 
z hadic, mohly se proběhnout s hasičský-
mi autíčky nebo se naučit uzlovat,“ uvedl 
Roman Svoboda ze SDH na Doubravce.

Ocenění Čtyřky

Městský obvod Plzeň 4 získal ocenění v ce-
lostátním kole za nejlepší facebookové 
stránky samospráv, když skončil na čtvr-
tém místě za Jihlavou, Kadaní a Olomoucí. 

„Ocenění si velmi vážíme, zároveň je pro 
nás čtvrté místo motivací pro práci do bu-
doucna a pro další zlepšení,“ říká mluvčí 
obvodu Jan Švábek. Soutěž každoročně 
vyhodnocuje společnost Kvalikom.

Výstava v Thambosu

Až do 4. listopadu je k vidění v doubra-
vecké galerii Thambos výstava nazvaná 
Mandaly Ivany Stonjekové. Vernisáž vý-
stavy proběhla 10. října.

Vážení spoluobčané,

máme za sebou komunální 
volby, ve kterých se rozho-
dovalo o tom, kdo bude hájit 
Vaše zájmy na naší obvodní 
radnici. Já a moji straničtí kole-
gové, kandidáti za ODS, jsme 
v těchto volbách kandidovali 
společně s TOP 09 a KDU-ČSL 
v rámci koalice SPOLU. Nemá 
smysl si nalhávat, že jsme byli 
s výsledkem spokojeni, spíš 
naopak. Těch vlivů, proč jsme neuspěli, 
bylo určitě víc, ale jedním z hlavních byla 
určitě masivní mediální kampaň, která ře-
šila celostátní, nikoliv komunální témata. 
Velmi často jsme museli vysvětlovat, že 
tyto volby nejsou o ceně plynu, elektřiny 
a o tom, jak komu vláda pomůže v ener-
getické krizi, ale o tom, aby se lidé na ulici 
cítili bezpečně, aby měli okolo sebe udr-

žovanou zeleň, parky a aby jejich děti či 
vnoučata měla kam jít do školy či školky. 
Zkrátka o tom, jak se nám bude v místě 
našeho bydliště žít. Přesto, že jsme po vol-
bách částečně oslabili, tak cítíme silný man-
dát a odpovědnost udělat pro náš obvod 

v příštích letech maximum.

Proto bych chtěl všem, kteří 
naši koalici SPOLU v této slo-
žité situaci podpořili, velmi 
upřímně poděkovat, stejně 
jako lídři koaličních partnerů 
H. Regnerová a V. Lacyk. Moje 
poděkování za usilovnou práci 
v předvolební kampani pa-
tří i našim kolegům z TOP 09 
a KDU-ČSL, spolupracovali 

s námi jako tým a moje poděkování jim patří 
i za jejich konstruktivnost, když jsme se do-
hodli dále v tomto předvolebním spojení 
při práci v zastupitelstvu našeho obvodu 
nepokračovat.

Jsem velmi rád, že se nám na obvodu po-
dařilo domluvit se opětovně na další spolu-
práci s týmem lidí, kteří kandidovali za ANO, 

neboť se nám s nimi v minulém volebním 
období dobře spolupracovalo. Budeme tak 
mít možnost pokračovat v celé řadě projektů 
a záměrů, které jsme úspěšně rozpracovali.

Jsem rovněž rád, že nám v tomto úsilí slí-
bili podporu i zastupitelé zvolení za SPOLU 
z řad TOP 09 a KDU-ČSL. Chceme spo-
lečně např. zrekonstruovat bývalou školu 
u Habrmannova parku na nový úřad, dále 
pokračovat v přípravě rekonstrukce Masa-
rykovy třídy a pěší zóny nad OD Centrum. 
Budeme pokračovat v přípravě vybudo-
vání turistické chaty na Chlumu a rozšíření 
oblíbených Lobezských jezírek. Chceme 
postavit novou mateřskou školku v Újezdu 
a nová parkovací místa. Těch úkolů je mno-
hem víc, a je proto dobře, že na to jdeme 
s týmem, který se osvědčil už v minulém vo-
lebním období. Je to potvrzením toho, že 
komunální politika není až tak o stranické 
příslušnosti jako o lidech, kteří chtějí kvalitu 
našeho života a bydlení na našem obvodě 
posunout zase o stupínek výš.

Ing. Zdeněk Mádr, 
místostarosta MO Plzeň 4

Aktuality 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úvodník 
místostarosty
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Komunální volby do zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 4 vyhrálo 
hnutí ANO před volební koalicí SPOLU. 
Volební účast činila 41,87 % hlasů a byla 
nejvyšší volební účastí ze čtyř velkých 
plzeňských obvodů.

Komunální volby proběhly v pátek a sobotu 
23. a 24. září. Lidé vybírali jak kandidáty do 
zastupitelstva městského obvodu Plzeň 4, 
tak do zastupitelstva města Plzně.

Největší úspěch ve volbách do zastupitel-
stva čtvrtého obvodu zaznamenalo hnutí 

ANO, které díky volebnímu 
výsledku 41,34 % hlasů zís-
kalo 11 mandátů, tedy o 4 
více než ve volbách v roce 
2018. Do zastupitelstva 

se dostalo dalších šest politických stran 
nebo hnutí.

Z jednotlivých kandidátů získal nejvíce 
preferenčních hlasů stávající a pokračující 
starosta Tomáš Soukup z hnutí ANO, a to 
celkem 3273. Následován byl kolegy z kan-
didátky Lucií Kantorovou, která získala 2975 
hlasů, a Marcelou Klikovou s 2929 hlasy.

Po volbách hnutí ANO oznámilo uzavření 
koalice s ODS. Ustavující zastupitelstvo 
městského obvodu, ze kterého vzejde přesné 
složení Rady a Zastupitelstva MO Plzeň 4, 

bylo svoláno na čtvrtek 20. října a proběhlo 
tak až po uzávěrce Doubraveckých listů.

Také ve volbách do zastupitelstva města 
Plzně voliči ve čtvrtém plzeňském obvodu 
nejčastěji volili hnutí ANO, které získalo 
30,45 % hlasů. Rozdíl oproti koalici SPOLU 
už byl výrazně nižší – koalice ODS, KDU-ČSL 
a TOP 09 volilo do městského zastupitelstva 
27,07 % voličů.

Na třetím místě skončilo hnutí PRO PLZEŇ 
(9,38 % hlasů), čtvrtou příčku obsadila Česká 
pirátská strana (7,52 % hlasů) a pátá příčka 
náleží kandidátce Starostů a nezávislých 
(7,27 % hlasů). Šestá skončila kandidátka 
SPD s 6,51 procenty hlasů.

Výsledky komunálních 
voleb ve čtvrtém obvodu

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

Výsledky voleb do Zastupitelstva MO Plzeň 4

Pořadí Kandidátní listina Platných hlasů v % Počet mandátů

1 ANO 2011 a nezávislí 41,34 11

2 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 25,54 7

3 PRO PLZEŇ 8,47 2

4 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8,44 2

5 Česká pirátská strana 7,23 2

6 PLZEŇ 4 V SRDCI – ČSSD a NK 5,59 1

7 Plzeň si zaslouží více! 2,61 0

8 ČESKÁ PLZEŇ A BEZPEČNÉ ULICE 1,51 0

9 Ta Pravá Plzeň 0,85 0

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Plzně na území MO Plzeň 4

Pořadí Kandidátní listina Počet hlasů v %

1 ANO 2011 a nezávislí 30,45

2 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 27,07

3 PRO PLZEŇ 9,38

4 Česká pirátská strana 7,52

5 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7,27

6 Svoboda a př. demokracie (SPD) 6,51

7 Plzeň v srdci – ČSSD a NK 3,53

8 Komunistická str. Čech a Moravy 3,00

9 Právo Respekt Odbornost 2,15

10 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 1,61

11 Ta Pravá Plzeň 0,46

12 ČESKÁ PLZEŇ A BEZPEČNÉ ULICE 0,43

13 Koruna Česká (monarch.strana) 0,34

14 DSZ-ZA PRÁVA ZVÍŘAT—DSZ a NK 0,26
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1. Tomáš Soukup, starosta, ANO

Jak hodnotíte čtyři roky vládnutí?

Vnímám ho jako 
velmi pozitivní. 
Na důležitých 
věcech jsme 
s koaličními 
partnery vždy 
našli shodu. 
Dobré fungo-
vání koalice po-
tvrzuje i to, že 
v dalších čtyřech 
letech dozná spíše jen kosmetických změn.

Největší úspěch?

Za největší úspěch považuji zapojení občanů 
do dění v obvodu, a to především díky par-
ticipativnímu rozpočtu, který jsme zavedli. 
Mám radost, že se i za našeho velkého úsilí 
konečně podařilo zahájit rekonstrukci Čer-
venohrádecké ulice. Pozitivně vidím také 
to, že jsme nastartovali řadu projektů – od 
oživení Chlumu, rozšíření Lobezských luk, 
po proměnu Masarykovy třídy nebo stavbu 
nové školky v Újezdě. Nyní budeme usilovně 
pracovat na jejich realizaci.

Co se nepovedlo?

Nepovedlo se nám zrekonstruovat budovu 
bývalé konzervatoře, ve které by měl vznik-
nout nový úřad. Velice mě mrzí, že jsme 
se nijak nepřiblížili k obnově Lopatárny, 
kterou brzdí spor soukromých vlastníků. 
Pro mě osobně jsou to dva zásadní úkoly 
pro další čtyři roky ve funkci starosty. Věřím, 
že nám v obou případech pomůže nová 
koalice na městě.

2. Zdeněk Mádr, místostarosta, ODS

Jak hodnotíte čtyři roky vládnutí?

Naše koaliční vládnutí hodnotím velmi 
pozitivně, neboť jsme za celé 4 roky neměli 
žádné rozpory či případy, ve kterých bychom 
se nedohodli. Vzájemné dohody byly vždy 
konstruktivní a domluvili jsme se nejen na 
pokračování v projektech připravovaných 
před naším vládnutím, ale shodli jsme 

se na spoustě nových, 
v kterých chceme v dal-
ším volebním období 
pokračovat.

Největší úspěch?

Z a  n e j v ě t š í 
úspěch pova-
žuji realizaci 
rekonstrukce 
Červenohrá-
decké ulice, 
dosažení do-
hody, na jejímž 
základě by měla 
nejpozději do 2 
let brzy zmizet 
černá stavba, známá jako Carimex na Ja-
teční ulici, dále další modernizace našich 
mateřských školek a to, jakým způsobem 
se nám podařilo v rámci participativního 
rozpočtu zapojit občany do rozhodování 
o tom, jak zlepšit náš obvod a jak bude 
vypadat okolí, ve kterém žijí a pracují.

Co se nepovedlo?

Z toho, co se nepovedlo, mě nejvíce mrzí, 
že se zatím nepodařilo v rámci města najít 
finance na rekonstrukci budovy na Habr-
mannově náměstí pro potřeby našeho 
úřadu a vybudování kanalizace ve starých 
Lobzích.

3. Václav Beran, místostarosta, ANO

Jak hodnotíte čtyři roky vládnutí?

Velice kladně. 
Koalici se dařilo 
plnit progra-
mové priority 
a sliby, které 
voličům dala. 
Jsem proto moc 
rád, že v po-
dobném složení 
budeme fun-
govat i nadále.

Největší úspěch?

Proměna Čtyřky jako taková. Ať už se jedná 
o infrastrukturu, zeleň, dopravu, investice, 
kulturu nebo participaci občanů, v každé 
z těchto oblastí se nám podařilo posunout 
obvod kupředu. Já osobně jsem měl na 
starosti bezpečnost, proto kvituji rozšíření 

kamerového systému, snížení počtu osob 
bez domova díky vyklizení takzvaného skle-
něného pekla – Carimexu, posílení městské 
policie nebo zavedení alkoholové vyhlášky.

Co se nepovedlo?

Mrzí mě, že se nám nepodařilo přesvědčit 
město, aby ve svém rozpočtu našlo dostatek 
peněz na opravu objektu bývalé konzervatoře 
na Habrmannově náměstí. Jedná se o jednu 
z dominantních budov v obvodu, která si 
zaslouží více pozornosti, a to jak s ohledem 
na svou architekturu a historii, tak s ohledem 
na to, že se na její fasádě nachází pomník 
letcům RAF z Doubravky.

4. Lenka Kočová, místostarostka, ODS

Jak hodnotíte čtyři roky vládnutí?

Koalice ANO, 
ODS a  TOP 
09 fungovala 
velmi dobře. 
Programové 
priority jsme si 
stanovili hned 
na začátku vo-
lebního období 
v programovém 
prohlášení. Ve 
všech klíčových otázkách jsme po otevřené 
diskuzi vždy našli shodu. Jsem moc ráda, 
že jsem u toho mohla být. Náš obvod se 
změnil k lepšímu.

Největší úspěch?

Za jeden z největších úspěchů považuji 
zahájení rekonstrukce Červenohrádecké 
ulice. Jedná se sice o investici města a kraje, 
nicméně jako obvod jsme do akce vložili 
velké úsilí. Za další velký úspěch považuji 
proměnu Špitálského lesa, kde bylo vysázeno 
více než 60 stromů, nainstalovány nové herní 
prvky pro děti a vznikla zde psí loučka. Jako 
úspěch vnímám rozšíření parkovacích míst 
v ulicích U Pražské dráhy a Ke Sv. Jiří, otevření 
sběrného místa v Červeném Hrádku, zave-
dení participativního rozpočtu a vytvoření 
pracovních skupin pro okrajové části obvodu.

Co se nepovedlo?

Bohužel se nepodařilo prosadit rekonstrukci 
bývalé školy na Habrmannově náměstí. 
Pevně věřím, že se to povede v příštím 
volebním období.

Anketa: Co se za čtyři roky 
na Čtyřce (ne)povedlo?
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Pejskařům na Doubravce se v září 
otevřela první psí loučka na území 
čtvrtého plzeňského obvodu. Doubra-
vecká radnice tak splnila další z přání 
místních obyvatel, kteří psímu hřišti 
udělili nejvíce hlasů v druhém ročníku 
participativního rozpočtu.

„Velmi mě těší, že se vítězem participativního 
rozpočtu stala právě psí loučka. Projekt skvěle 
zapadá do koncepce proměny Špitálského 
lesa, který patří mezi nejoblíbenější místa 
na Čtyřce,“ říká místostarostka čtvrtého 
plzeňského obvodu Lenka Kočová.

Jednotlivé herní prvky z akátového dřeva 
nabídnou široký prostor pro výcvik i běžné 
volnočasové dovádění. Pobyt pejskařům 
zpříjemní také nový mobiliář.

Soubor herních prvků tvoří proskakovací 
kruh, nízká a vysoká překážka, úzká kladi-
na a nechybí ani kůly různé délky určené 
k trénování psího slalomu. Celý areál psí 
loučky má rozlohu 600 metrů čtverečních 
a je oplocen. Provoz hřiště je řízen návštěv-
ním řádem.

Vítěz participativního rozpočtu

Starosta obvodu Tomáš Soukup připomněl, 
že psí loučka vznikla na přání místních 

občanů. Stala se totiž ví-
tězem druhého ročníku 
participativního rozpočtu, 
kde jednotlivé projekty 
navrhují lidé a poté v hla-

sování rozhodují, jaký z nich místní radnice 
zrealizuje.

„Mám radost, že jsme loučku postavili za 
necelých 10 měsíců od vyhlášení výsled-
ků. Věřím, že to naše občany povzbudí 
v další participaci a že v třetím ročníku 

participativního rozpočtu opět obdržíme 
řadu skvělých návrhů, jak zlepšit život na 
Čtyřce,“ uvedl Tomáš Soukup.

Celé vedení městského obvodu Plzeň 4 
všem pejskařům přeje, aby jim psí loučka 
dobře sloužila a aby si na ní se svými chlupáči 
užili spoustu zábavy. Právě čtvrtý obvod 
celou investici financoval. Projekt včetně 
oplocení přišel na 784 tisíc korun vč. DPH.

Oblíbené místo setkávání

Návrh na vybudování psí loučky shodně 
podali občané Jiřina Brejchová, Markéta 
Machulková a Jan Rožánek. Věří, že z vyhra-

zeného místa pro volné pobíhání a výcvik 
psů budou benefitovat nejen majitelé psů, 
ale také „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 ob-
líbeným cílem, ale i prostorem k setkávání 
a socializaci psů a víceméně i jejich páníčků,“ 
uvedl Jan Rožánek.

Městský obvod Plzeň 4 vybudováním psí 
loučky dokončil realizaci tří nejúspěšnějších 
projektů druhého ročníku participativního 
rozpočtu. Kromě psí loučky se jedná o wor-
koutové hřiště u areálu SK Senco Doubravka 
a lavičky podél aleje pod Chlumem. Projekt 
psího hřiště zpracovala Jana Pechová z od-
dělení městské zeleně Odboru životního 
prostředí, který má údržbu parku „Špitálský 
les – Louka“ na starosti a pod svá křídla 
převezme také správu nové psí loučky.

První psí loučka na Čtyřce 
vznikla na přání občanů

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

Psí loučka už je od září v plném zápřahu.
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Psům a jejich páníčkům je k dispozici řada překážek. Zleva: místostarosta 
Zdeněk Mádr, místostarostka Lenka Kočová a starosta Tomáš Soukup.
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Rozsáhlou nástavbou nových prostor 
a modernizací těch stávajících prochází 
sokolovna v Doubravce. Zatímco velká 
tělocvična se může novou podlahou 
chlubit už nyní, nástavba nové tělo-
cvičny by měla být hotova do konce 
letošního roku.

Práce odstartovaly rekonstrukcí podlahy 
ve stávající tělocvičně. Výbor T. J. Sokol 
Doubravka se zde rozhodl provést kom-
pletní výměnu více než padesát let starých 
parket. Stavební akci, která začala už před 
pěti lety sanačními pracemi, umožnily 
dotace i příspěvky od veřejnosti.

„Požádali jsme o dotaci město Plzeň, od 
kterého jsme obdrželi příspěvek 550 tisíc 
korun, a podařilo se nám skloubit pod-
poru z kraje, který nám věnoval 400 tisíc,“ 
upřesňuje jednatelka T. J. Sokol Doubravka 
Milada Nováková.

Pomohla veřejná sbírka

Jenže ani takové částky nestačily. Sokol 
potřeboval celkem 1,45 milionu korun. 

„Proto jsme se rozhodli, že se zbývající 
finanční prostředky pokusíme získat akcí 
Kup si svou parketu,“ dodává Milada No-
váková s tím, že se nakonec podařilo od 
110 dárců vybrat 260 tisíc korun.

Kdokoliv mohl přispět libovolnou částkou 
od 140 korun. Nejvyšší příspěvek činil 50 
tisíc korun. Zbývající sumu pak uhradil T. J. 
Sokol Doubravka z vlastních zdrojů.

„Jsem moc rád, že se podařilo pro oba pro-
jekty najít dostatek finančních prostředků. 
Svědčí to o skvělé manažerské práci celého 
výboru T. J. Sokol Doubravka včetně paní 

Milady Novákové. Je vidět, že T. J. Sokol 
Doubravka je v dobrých rukou a já pevně 
věřím, že tomu tak bude i nadále a že se 
i díky modernizaci rozšíří o další členy,“ řekl 
starosta obvodu Tomáš Soukup.

Rodí se nová tělocvična

Probíhající přístavba tělocvičny za více než 6 
milionů korun má být dokončena do konce 
letošního roku. Částkou 400 tisíc korun na 
ni přispěl městský obvod Plzeň 4, 900 tisíc 
korun poskytlo město Plzeň, zhruba 800 
tisíc korun uhradí samotný Sokol Doubrav-
ka a zbývající částku dofinancuje Národní 
sportovní agentura. Nové prostory využijí 
především hráči stolního tenisu, oddíly 
gymnastiky a také skupiny ke cvičení jógy.

„T. J. Sokol Doubravka je největší organizace 
svého druhu u nás v obvodu. Chodila sem 
moje dcera a teď sem chodí mé vnučky, 
takže vím, jak skvěle tu pracují s dětmi i do-
spělými. Je dobře, že vedení Sokola přišlo 
s myšlenkou na rozšíření prostor. Nástavba 
tělocvičny významně vylepší podmínky pro 
sportování a cvičení,“ uzavírá místostarosta 
obvodu Zdeněk Mádr.

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

Sokolovna v Doubravce 
prochází velkou modernizací

Přístavba tělocvičny má být podle 
harmonogramu hotova do konce roku.

Zakoupením parkety podpořili obnovu podlahy tělocvičny také starosta obvodu Tomáš 
Soukup (vlevo) a místostarosta Zdeněk Mádr (vpravo). Uprostřed jednatelka Milada Nováková.

Sokolové v Doubravce se po 55 letech dočkali nové podlahy. Zd
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Nejlepší víno a burčák z Čech a Mo-
ravy nabídly Doubravecké slavnosti 
vína, které proběhly už tradičně v září 
v Habrmannově parku. Oblíbenou akci 
opět navštívily tisíce lidí.

Lidé si letos mohli vybírat z dvanácti vinař-
ství a na akci nechyběli ani prodejci vína 
a burčáku z Doubravky. Skvělou atmosféru 
a dobrou náladu návštěvníkům nezkazily 
ani dešťové přeháňky.

Samozřejmostí byla cimbálovka, v pátek 
zahrála plzeňská kapela Chuť a v sobotu 
Juan Pedro Rodrigues. Na akci nechyběla 
ani zábava pro děti včetně kolotoče a dobré 
jídlo – mimo jiné sýrové speciality, pastrami, 
perníčky nebo trdelník.

„Přijeli jsme do Plzně z jižní Moravy, 
konkrétně ze Starého Poddvorova, což je 
malá dědinka sousedící s Čejkovicemi. Do 
Habrmannova parku jsme přivezli celkem 
11 druhů vína, od suchých, polosuchých, 
polosladkých až po sladké,“ uvedli zástupci 
vinařství Gertner.

V Plzni se představila také vinařství Malá-
ník-Osička, Štěpánek Mutěnice Hnidák, 
Plchut, Vican, U Křížku, Sedlecká vína, 
Mikrosvín Mikulov nebo Bohemia sekt ze 

Starého Plzence. Partnerem slavností, které 
uspořádal městský obvod Plzeň 4, byla 
společnost CTP. Vstup na akci byl zdarma.

Dobré jídlo a pití nebude chybět v Habr-

mannově parku ani na podzim. Už nyní se 
chystá další oblíbená akce Svatomartinská 
husa, která se uskuteční 13. listopadu od 
11 do 18 hodin.

Slavnosti vína nabídly 
nejlepší víno i burčák

Autor: Redakce MO Plzeň 4

K dobrému vínu lidem hrála cimbálovka.

Na akci jako vždy panovala skvělá nálada.

Návštěvníci mohli ochutnat desítky druhů vín.
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Nová cyklostezka vznikla mezi Újez-
dem a Červeným Hrádkem. Vybudo-
vaný úsek za více než 9 milionů korun 
zahrnuje dvě větve, jednu s asfaltovým 
povrchem a další s povrchem ze zpev-
něného kameniva.

„Cyklostezka je již kompletně dokončena 
a čeká na kolaudaci. Během podzimu ještě 
podél cest vysadíme 83 stromů v místech, 
kde vlastníme pozemky nebo kde nám to 
vlastníci pozemků umožní. Většina zeleně 
bude lemovat část cesty směrem k telekomu-
nikačnímu stožáru. Na přání našich občanů 
se bude jednat o ovocné stromy, například 
jabloně, slivoně nebo višně,“ uvedl starosta 
městského obvodu Plzeň 4 Tomáš Soukup.

Obnova historických cest

Cyklostezka vznikla v místě historických 
polních cest, které se tak po desítkách let 
dočkaly obnovy. Trasy propojující okrajové 
části Újezdu a Červeného Hrádku byly rozo-
rány zřejmě v padesátých letech minulého 
století, kdy došlo ke scelování pozemků.

Stavbu cyklostezky inicioval městský obvod 
Plzeň 4, který se záměrem oslovil město 
Plzeň. Obě strany se domluvily na společ-
ném financování.

„Těší mě, že se nám s městem podaři-
lo domluvit na této společné investici 
a poměrně rychle ji zrealizovat. Celkové 
stavební náklady činí 9,34 milionu korun 
včetně DPH, my jako obvod hradíme rov-
nou polovinu a druhou polovinu financu-
je Správa veřejného statku města Plzně. 

Pevně věřím, že cyklostezka bude dobře 
sloužit nejen cyklistům, ale také chodcům, 
a to za každého ročního období,“ uvádí 
místostarosta čtvrtého plzeňského obvo-
du Zdeněk Mádr.

Dva druhy povrchů

Nová komunikace pro cyklisty a chodce 
má celkem dvě větve. První úsek dlouhý 
930 metrů s šířkou tři metry disponuje 
zpevněným povrchem z drobného kame-
niva. Větev cyklostezky začíná v napojení 
na ulici Na Drážkách v Újezdě a vede smě-
rem na jihovýchod k telekomunikačnímu 
stožáru nad Červeným Hrádkem.

Druhá větev s délkou 830 metrů a šířkou 
2,5 metru vychází z historických vztahů – 
její šířka byla dána vlastnickými poměry 
pozemků. Úsek propojuje červenohrádec-
kou Jižní ulici s ulicí Na Drážkách v Újezdě 
v místě bývalé smaltovny. Vzhledem ke 
sklonu komunikace tato část cyklostezky 
dostala asfaltový povrch, který je odolnější 
vůči vodní erozi.

Stezku zhotovila společnost ROBSTAV k. s.

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

Nová cyklostezka propojila 
Újezd s Červeným Hrádkem

Mapa nové cyklostezky.

Nová cyklostezka v místě bývalé smaltovny v Újezdě.

Podél komunikace ještě bude vysázena ovocná alej. Zd
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Nově zrekonstruované hřiště otevřeli 
zástupci městského obvodu Plzeň 4 
a města Plzně s vedením Handball clubu 
Plzeň ve Staroveské ulici v Plzni Újezdě 
slavnostním přestřižením pásky 15. září.

Nový umělý povrch nahradil vysloužilé an-
tukové sportoviště. Nově bylo instalováno 
i umělé osvětlení, které nahradilo lampy 
z roku 1972.

Náklady na rekonstrukci celého díla se 
vyšplhaly na 5 milionů a 200 tisíc korun.

Nejvyšší částku získal Handball club od 
Národní sportovní agentury Praha (3,13 
milionu), od města Plzeň 1,235 milionu. 
Částkou 250 tisíc korun přispěl městský 
obvod Plzeň 4. Další finance na dokončení 
kompletní rekonstrukce hradil Handball 
club z vlastních prostředků.

Házená, tenis i kopaná

„Nový kobercový povrch pro házenou, te-
nis, malou kopanou, nohejbal se vsypem 
křemičitého písku do vlasu vysokého 18 
mm, 4 kusy nových 12 m vysokých sto-
žárů s výložníky pro 12 kusů LED svítidel 

se stal velmi moderním sportovištěm pro 
členy i širokou veřejnost,“ sdělil předseda 
Handball clubu Ladislav Nový.

Nový koberec vyšší generace dodala a po-
ložila firma Sportovní podlahy Zlín, s.r.o. 
Celou stavební část díla včetně osvětle-
ní zajišťovala firma s dlouholetou tradicí 
v městském obvodu Plzeň 4, firma SUPTel, 
a.s., kovové konstrukce a oplocení dodala 
firma HBH Osek u Rokycan. Ostatní drob-
né práce při stavbě zajistili členové spolku 
Handball club v rámci brigádnické činnosti 
ve vlastní režii.

Malý zázrak

„Považujeme v současné situaci za malý 
zázrak, že se nám toto dílo podařilo usku-

tečnit. Děkujeme i touto cestou městské-
mu obvodu Plzeň 4 a Statutárnímu městu 
Plzeň za významnou finanční podporu to-
hoto projektu,“ dodal předseda Handball 
clubu Plzeň Újezd Ladislav Nový.

„Mám radost, že jsme s městem a Ná-
rodní sportovní agenturou dokázali najít 
cestu, jak společnými silami zafinancovat 
modernizaci hřiště v Újezdě. Je to dů-
kaz, že neděláme rozdíly mezi centrem 
a okrajovějšími částmi obvodu. Místním 
sportovcům přeji, ať jim hřiště dělá sa-
mou radost a dobře slouží. Rekonstrukce 
se podle mého názoru podařila na jed-
ničku,” řekl starosta městského obvodu 
Plzeň 4 Tomáš Soukup.

Autor: Vlasta Nová, 
tajemnice HC Plzeň Újezd

Újezd má moderní hřiště 
s umělým osvětlením

Hřiště v Újezdě doslova září novotou.
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Slavnostního zahájení se kromě zástupců HC Plzeň Újezd 
zúčastnili také zástupci města Plzně a městského obvodu Plzeň 4.
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Václav Kašpar 
zastupitel MO Plzeň 4 za ODS

Milí spoluobčané,

ze všeho nejdříve bych Vám všem chtěl 
poděkovat za účast ve volbách do zastu-
pitelstva. Myslím, že poslední měsíce před 
volbami byly opravu náročné a volič jako 
takový chvílemi ani nevěděl, koho půjde 
volit. Bohužel se stalo už tradicí, že před 
volbami vidíme v televizích různé volební 
debaty a diskuze o tématech, která mají 
s Doubravkou pramálo společného. Co na-

příklad v debatě v televizi může říci lídr jaké-
koliv strany, když o našem obvodu ani neví?! 
Často jsem od Vás na stánku slyšel dotazy 
typu, co uděláme s těmi drahými pohonnými 
hmotami nebo co budeme dělat s drahou 
elektřinou. Byl jsem velmi překvapen tako-
vými dotazy, protože Váš obecní zastupitel 
nemůže nikdy nic podobného vyřešit. Bohu-
žel nikde v televizi ani v rádiu nebylo lidem 
řečeno, že volby do obecních zastupitelstev 
jsou hlavně o lidech, které leckdy osobně 
znáte nebo jsou Vašimi sousedy, rozhodují 
o tom, kdy a kde se opraví chodník, nebo 
kde proběhne revitalizace parku, zda bude 
kvalitně a včas posekána tráva a odvezen 
odpad od Vašeho domu a další věci spo-

jené s bydlištěm obča-
na. Je potřeba vnímat 
rozdíly mezi obecními 
volbami a volbami tře-
ba krajskými nebo do 
poslanecké sněmovny. 
Nicméně je dobré se 
alespoň o obecní po-
litiku zajímat a každému z Vás doporučuji 
sledovat termíny obecního zastupitelstva 
a někdy se přijít osobně podívat na Vámi 
zvoleného kandidáta nebo stranu, abyste 
věděli, zda Vaše volba byla tou správnou. 
Přeji Vám všem hezké a klidné podzimní dny.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Divadlo Pluto v září zahájilo novou 
sezónu, jejímiž kmotry se stali staros-
ta městského obvodu Plzeň 4 Tomáš 
Soukup a místostarosta Zdeněk Mádr. 
Zahradní slavností přivítali novou se-
zónu také v doubraveckém TOTEMu 
v Těšínské ulici.

V říjnovém programu Pluto nabídne 
například americký muzikál Každý má 
svého Leona, komedii Blbec k večeři, 
scénky a šlágry kabaretů Letem světem 
s kabaretem, detektivní komedii Splašené 
nůžky nebo Paparazzi. V Plutu navíc od 
12. září pokračuje výprodej kostýmů, a to 
v otevírací době půjčovny kostýmů, tedy 
v pondělí a ve středu od 14 do 18 hodin.

Novou sezónu za početné návštěvy v září 
zahájil na své zahradě TOTEM Doubravka. 
Na akci se kromě dobré nálady servírovaly 

zákusky z plodů místních záhonů a zahájení 
sezóny doprovodil také zvuk akordeonu. 
Zahájení nové sezóny se zúčastnilo také 

kompletní vedení městského obvodu 
Plzeň 4 a primátor města Plzně.

Novou sezónu zahájili 
v Plutu i v TOTEMu
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Pluto zahájilo svou další sezónu před plným sálem.
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Inzerce

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Děti a učitelé v Lazaretní ulici mají k dispozici nové prostory.

Větší kapacitu a modernější prostory má 
od září Základní a mateřská škola pro 
zrakově postižené a vady řeči Plzeň se 
sídlem v Lazaretní ulici, kterou zřizuje 
Plzeňský kraj. Kontejnerová přístavba 
a střešní nástavba vyšla na téměř 35 
milionů korun.

Škola sídlí na území městského obvodu 
Plzeň 4 od roku 1993. Od té doby zde 
nebyly provedeny větší opravy. Letošní 
investice tak byly největší svého druhu 
v historii celého zařízení. Důvodem byly 
i kapacitně nevyhovující prostory s ohle-
dem na navýšení počtu žáků ve škole 
související se změnou legislativy a také 
spojení se Speciální mateřskou školou 
pro děti s vadami řeči.

Střešní nástavba Mateřské školy a zázemí 
v areálu Základní školy a Mateřské školy 
Plzeň vyšla Plzeňský kraj na celkem 18,77 
milionu korun. Stavba byla realizována od 

září 2021 do srpna 2022.

„Rozšíření kapacity Mateřské 
školy pro zrakově postižené 
a vady řeči kontejnerovou 

přístavbou vyšlo celkem na 15,45 mil. Kč. 
Realizace projektu probíhala od března 
do července 2022,“ uvedl kraj.

ZŠ a MŠ v Lazaretní ulici patří mezi pět 
zařízení svého druhu v celé České repub-
lice. Zařízení navštěvuje zhruba 120 žáků, 
o které pečuje 115 zaměstnanců. „Sídlí 
celkem ve třech areálech, péčí o hendike-
pované děti pokrývá škola Plzeňský kraj 
i Karlovarský kraj,“ doplnilo hejtmanství.

Děti a učitelé v Lazaretní 
ulici mají nové prostory
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