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Úvodník starosty
Vážení 
spoluobčané, 
Když jsem si připravo-
val tento úvodník, tak
jsem se i na základě
řádků mého kolegy
místostarosty, které
najdete uvnitř čísla,
zamýšlel, zda také ne -

zvolit poetickou „notu“ – pak jsem si ale řekl, že
to neumím, a budu se věnovat věcem, kterým,
jak doufám, alespoň trošku rozumím. Takže jako
tradičně začnu omluvou – náš obvod je rozkopán
a jak to prozatím vypadá, tak výkopů snad až
s výjimkou zimních měsíců (sníh a led) zatím
neubyde. To, co by ale snad lepší mělo být, je
provázanost jednotlivých akcí. V rámci gesce pří-
slušných radních města Plzně, ostatních starostů
ahlavně městských úředníků se snažím iniciovat
utvoření funkčního systému, kde se jednotlivé
složky města a investoři budou schopni dohod-
nout na vzájemné koordinaci. Platná legislativa,
která paradoxně nahrává tomu, že nejsme
schopni se stoprocentní jistotou dlouhodobě
naplánovat zahájení, ale ani dokončení akcí (prů-
běh veřejných soutěží, odvolávání jejich účast-

níků ačasto bohužel ifirmy, které sice nabídnou
tu  „nejmenší cenu“, ale kvalita práce a spolehli-
vost termínů je z jejich strany tristní) prozatím
nedovolí, aby tento systém fungoval bez výhrad,
ale i částečné zlepšení je určitě přínosem. Takže
ještě jednou omluva a slovy jednoho náměstka
primátora města vůči mé osobě, když jsem si
posteskl nad stávajícím stavem –  „co by za to jiní
starostové dali, kdyby se tam kopalo jako na
Doubravce“ bych toto téma prozatím zakončil.
Druhé téma, kterému se ina základě petice obča-
nů Červeného Hrádku chci věnovat, je údajné
„nebudování a neinvestování“ v zmíněné části
našeho obvodu. Tam je naopak od některých
občanů poukazováno na budování a opravy
chodníků či komunikací v doubraveckých síd-
lištích na rozdíl od „jejich“ části obvodu. Ano, je
pravda, že budování a opravy nejen chodníků
vČerveném Hrádku bylo dosud velmi sporadic-
ké. Když pominu stav několik let nazpátek, kdy
se kvůli nedostatku financí změstského rozpočtu
neinvestovalo v obvodě nikde, může to možná
na první pohled vypadat, že se chováme vůči
„jejich“ části obvodu macešsky. Naštěstí skuteč-
nost je úplně jiná – nová výstavba v Červeném
Hrádku měla většinou jeden zásadní problém
spojený stím, že jejich  infrastruktura (apozemky

na kterých tato infrastruktura je) nepatřily městu,
ale developerovi. Městské organizace, které běž-
ně tuto infrastrukturu udržují aprovozují, ji vůbec
nechtěly převzít, protože neodpovídala jejich
standardům ohledně provozování. Tento stav
se táhl řadu let adokonce tento developer nako-
nec upadl do konkurzu, takže vřadě míst údajně
není tato infrastrukturu vůbec dokončena.
V minulém volebním období se nám po dlou-
hých diskusích i „politických bojích“ podařilo
nakonec přesvědčit i městské zastupitele, aby
souhlasili sodkupem (za relativně vsoučtu vyso-
kou částku), této infrastruktury a pozemků od
správce konkurzní podstaty. Dokonce v někte-
rých místech se odkupují ještě teď, některé zbyt-
kové pozemky, aby bylo vůbec možné zahájit
rekonstrukce aopravy. Někde jde ioúplně nové
vybudování funkční infrastruktury, což nejsou
jen ty zmiňované chodníky, ale i rozvody vody,
elektřiny, plynu akanalizace. Podle informací se
počítá jen pro počáteční sanaci s částkou pro
příští rok přesahující přes třicet milionů… Takže
naopak finance, které už byly nebo budou pro
tuto část určeny, budou násobně v přepočtu na
„hlavu“ přesahovat investice do jiných částí obvo-
du. Jistě k tomu takto nejde  „matematicky“ při -

Od 15. června do 15. září letošního roku prošla
50. mateřská škola modernizací ve smyslu rekon-
strukce otopné soustavy, rekonstrukce elektro-
instalace, úpravy vzduchotechniky v prostoru
kuchyně. Celý objekt byl kompletně zateplen kon-
taktním zateplovacím systémem z polystyrénu
včetně střechy astropu nad 1. podzemním podla-

žím. Byla provedena výměna sklobetonových
výplní ve všech podlažích školky a nahrazena
novými plastovými okny a v některých částech
objektu byla položena nová keramická dlažba.
Stěny a stropy v prostorách mateřské školy byly
nově přeštukovány, vymalovány a ve třídách
a hernách byly položeny nové podlahové krytiny.

Investiční akce byla realizována Magistrátem měs-
ta Plzně, odborem investic, v celkové hodnotě
7 mil. Kč vč. DPH. Z této částky byla na zateplení
objektu Ministerstvem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životního prostředí
přidělena dotace ve výši 3 mil. Kč.

Bc. Šárka Hrabáková, vedoucí odboru SSI 

Modernizace 50. mateřské školy, ul. Družby v Plzni

Pokračování na straně 2
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Podzimní zamyšlení místostarosty
Mám rád podzimní
přírodu, zejména
v  období, kdy listy
stromů a keřů se zbar-
ví do nespočitatelné-
ho množství barev,
a kdy jdu lesem a nohy
mi za pravidelného
šustění brázdí cestu
vrstvou čerstvě spa-

daného listí. Proto často vyrážím s rodinou na
výlety do okolí Doubravky a kvituji s povdě-
kem, jak je dobře, že máme lesy a přírodu  „na -
dohled“. 
Šli jsme smíšeným lesem nad Bukovcem a pod
námi se v hloubi údolí třpytila ve slunečních
paprscích Berounka. Zůstal jsem stát ve shluku
mladých buků, abych se vydýchal po namáhavém
výstupu od řeky. Podzimní slunce se prodralo
zvedající se mlhou a prozářilo koruny stromů.
Fascinován jsem hleděl na hru barev ve větvích.

Nespočítaně odstínů zelené od nažloutlé až
po brčálovou pronikala listím. Můj zrak spoči-
nul na obrovské pavučině prosvícené sluneč-
ními paprsky. Byla vidět každá krůpěj rosy na
jejích křehkých vláknech. V úžasu jsem bez
dechu pozoroval tento pomíjivý šperk přírody,
který by nevytvořil žádný umělec.
Nejsem malíř, abych mohl namalovat, co jsem
viděl… a nejsem ani básník či spisovatel, abych
mohl popsat, co jsem cítil. A náhle mne oboje
tak trochu zamrzelo. Najednou jsem záviděl
impresionistům. Záviděl jsem Monetovi, Renoi-
rovi a dalším jejich umění zachytit tento pohled
na svět. Záviděl jsem básníkům, kteří umějí
popsat to, co jsem cítil.
Jsou chvíle, kdy se člověku v hlavě honí nejrůz -
nější myšlenky. A první co mne napadlo – právě
ta pomíjivost všeho kolem nás. Tato Země nám
lidem byla na náš krátký život jen propůjčena.
Za pár milionů let po lidstvu zůstanou možná
jen nálezy jako po vyhynulých ještěrech.

Když vezmu v úvahu, kolik je po nás odpadků,
exhalací apod. – uvědomujeme si vůbec, jak
moc této Zemi bereme? A uvědomujeme si,
jak málo jí vracíme? 
Přicházeli jsme do Bukovce a zastavili jsme se
na malé vyhlídce na celé údolí, zbarvené od
světle žluté po rubínově rudou. Kdybych měl
schopnosti třeba právě onoho Moneta a něco
podobného namaloval, řekli byste, že je to kýč.
Jenže příroda kýč nezná. A kdybych měl schop-
nosti básníka, nebo spisovatele, napsal bych,
že podzimní příroda je jako starší, výrazně nalí-
čená, ale velmi elegantní dáma.
Mám velkou úctu ke starým lidem. Pro jejich
moudrost, zkušenosti a pro vše, co pro nás
„mladší“ vykonali. A tak mám stejnou úctu k té
„staré dámě“, které říkám Příroda. Pro její
moudrost, a pro to, co Ona vykonává pro nás.
Přeji vám příjemné prožití podzimních dní.

Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta
(ODS)

stupovat, protože každá část obvodu má jiná
specifika, ale určitě není na místě vyčítat  „zbytku“
Doubravky, že  „se jim tam opravují chodníky“.
Další věc, která vjiných částech třeba vede ktomu
(a to se týká nejen Červeného Hrádku, Újezda,
Bukovce, ale icentrální Doubravky nebo iLobez),

že se neopravují nebo nebudují nové komuni-
kace, jsou majetkové stavy – když není alespoň
souhlas vlastníka pozemku, tak tam nemůžeme
„shodit ani tatru štěrku“ jak je nám někdy vdobré
míře raděno místními. Azase si postěžuji na plat-
nou legislativu… azcela pokrytecky a „politicky
nekorektně“ nakonec dodám – V parlamentu

chybí více politiků se zkušeností z komunální
politiky, kteří by se často místo stupidních půtek
věnovali více rozumným zákonům, které by
obcím pomáhaly ato nejen v možnostech výku-
pu pozemků…

Bc. Michal Chalupný, starosta 
(ČSSD)

Diamantová svatba
manželů Boháčových
Letošní rok byl pro manžele Boháčovy mimořádně zajímavý na výroční
události a oslavy. Paní Boháčová oslavila krásné 80. narozeniny, pan
Boháč ještě o něco krásnější 85. narozeniny a k tomu přichází oslava
60. výročí vaší svatby. Diamantová svatba je velice významný mezník
a za náš úřad bychom manželům popřáli jen to nejlepší do dalších
společně strávených let.

Vítání nových občánků

Den 15. září připadl na pravidelné vítání nových občánků z našeho
obvodu. 
Zářijové vítání uvedl projevem místostarosta městského obvodu Zdeněk
Mádr, přivítal 19 holčiček a 9 chlapečků. 
Noví občánkové byli obdarováni prezenty v podobě dětského ručníku
ve tvaru čápa, dětskou knížkou O Hajánkovi a Ospalce, dekorativními
předměty spojenými s knihou (Hajánek a Ospalka), povlečením na
postýlku a sadou dětského nádobí v podobě hrnku a talířků. 
Vítání opět hudebně doprovodil na varhany Miloš Chaloupka a dětský
pěvecký sbor Javořičky z Plzně-Lobez pod vedením Bedřišky Koželu-
hové. 
Všem dětem i rodičům přejeme do života hodně štěstí a hlavně  zdraví.

Veronika Nová, referentka odboru sociálního ÚMO Plzeň 4

Pokračování ze strany 1
Úvodník starosty
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Den seniorů
Ve čtvrtek 1. října uspořádal měst-
ský obvod Doubravka odpoledne
pro seniory.
Úvodní slovo měli místostarostové
Ing. Zdeněk Mádr a Mgr. David
Zrostlík, kteří seniorům popřáli
nejen hezké odpoledne, ale při-
pravili pro ně jedno překvapení
v podobě rozdávání lístků na říj-
nová hokejová utkání plzeňských
indiánů. Odpolednem provázel
dechový orchestr, zazpívaly
a debatovaly Kamila a Jindřiška
Kikinčukovy z Divadla Pluto či své
rady pro lepší kondici a zdraví
nabídla paní fyzioterapeutka. Pro
všechny přítomné bylo připraveno
pohoštění v  podobě koblihy
a nápoje, kreativní dílny či stůl na
hraní pokeru. 
Na závěr odpoledne proběhla hra
Bingo, kde se hrálo o ceny věno-
vané městským obvodem a balíč-
ky od sponzorů. 
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6. mateřská škola z plzeňské Letné
oslaví v roce 2016 p a d e s á t  let
od svého otevření. Během její exis-
tence se škola postupně a velkou
zásluhou p. ředitelky Zdeňky Vaň-
kové vyprofilovala v ekologickou
mateřskou školu se zaměřením na
vytváření vztahu dětí k životnímu
prostředí a jeho ochraně, na envi-
ronmentální výchovu a zdravý
životní styl. S touto filozofií eko -
školka „u šneka“ děti dlouhodobě
vzdělává a vychovává a hledá další
možnosti, jak tuto cestu poznávání
dále obohacovat.
Součástí oslav je mimo jiné i celo-
roční projekt „Mámo, táto, slavte
s námi!“, který je pojatý jako cyklus

akcí s různým zaměřením pro rodi-
če, děti i veřejnost. Jeho hlavním
cílem je podporovat zapojení rodi-
čů dětí i veřejnosti do života školy. 
V úterý 13. 10. 2015 se uskutečnilo
první společné setkání na školní
zahradě nazvané: „Mámo, táto,
pojďte si hrát!“ Na rodiče s dětmi idal-
ší příchozí čekaly hravé aktivity, kdy
společně zdolávali připravenou pře-
kážkovou dráhu, balancovali s teni-
sovými míčky a hopíky po kruhové
podložce, snažili se nakrmit klauna
(hod na cíl – na přesnost) a také bez
přestupků projet danou trasu
na dopravním hřišti na některém
z připravených dopravních prostřed-
ků, nebo nějakým nezvyklým zají-

mavým způsobem. Velmi příjemné
v chladném podzimním odpoledni
bylo i posezení u ohně  a opékání
špekáčků achlebového těsta po vzo-
ru indiánských zvyklostí. Ty provázejí
děti vzděláváním v 6. mateřské škole
už pátým rokem díky realizaci
výchovně vzdělávacího programu
„V souladu s přírodou – Indiánská
osada“, který je součástí projektu
„Modernizace 6. mateřské školy
v návaznosti na její EVVO zaměření“
podporovaného z dotace EU ROP. 
Projekt je zaměřený zejména na
integraci handicapovaných dětí
a umožnění přístupu znevýhodně-
ných skupin ke vzdělávání a infor-
macím. Ve škole probíhá integrace

zdravotně postiženého dítěte již
pátým rokem. Eliška po čtyřech
letech docházky do 6. mateřské
školy nastoupila do 28. základní
školy a do Sluníčkové třídy byl nově
přijat čtyřletý zdravotně postižený
chlapec David. Škola se mu bude
snažit, stejně jako Elišce, vytvořit
podmínky pro jeho bezproblémo-
vé soužití s vrstevníky v běžné třídě
a umožnit mu prožívat běžné dět-
ské hry a radosti, které odpovídají
věku předškolního dítěte.
Podrobnější informace o zmíně-
ných projektech, dotacích, akcích
i integraci v 6. mateřské škole se
můžete dozvědět na webových
stránkách www.ekoskolka.cz.

Mámo, táto, pojďte si hrát!

Ve čtvrtek 24. 9. 2015 uspořádala
50. MŠ ve spolupráci s rodiči druhý
ročník orientačního běhu ve Špi-
tálském lese.

Na trase bylo umístěno 10 kontrol.
Začátek nám bohužel překazili ně -
jací nenechavci, kteří  odcizili 4 kon-
troly i s  kleštičkami. Tak to bylo

docela smutné, ale nás to neodra-
dilo.
Trasa byla zakreslena do mapy,
podle níž děti s rodiči hledali kon-
troly. Součástí běhu byly i tři spor-
tovní disciplíny (běh pozadu, hod
na cíl, skok do dálky), za jejichž
splnění dostaly děti sladkou odmě-
nu. Na závěr všichni obdrželi
diplom a buřta. Tatínkové připravili
oheň a pruty na opékání, maminky
zajistily pro děti další občerstvení
a začalo se opékat.
Sportovního odpoledne se zúčast -
nilo 55 dětí a jejich rodičů. Počasí
nám přálo a všichni si odpoledne
moc užili. Doufáme, že nepříjemný
zážitek nebude mít vliv na další roč-
níky. Děkujeme všem rodičům za
pomoc a už teď se těšíme na další
společnou akci.

Monika Mrázová, 50. MŠ

50. mateřská škola uspořádala 
druhý ročník orientačního běhu 

33. MŠ pořádala již 
V. ročník Bramboriády
Za slunného počasí 6. 10. 2015,
pořádala 33. MŠ v Újezdě již V. ročník
Bramboriády, v rámci svého bram-
borového týdne. Asi se opakuji, ale
již tradičně se rodiče s dětmi sešli
v hojném počtu a bramborových
úkolů a disciplín se s radostí zhostily
nejen děti, ale i rodiče. Prokázali tře-
ba dostatek sil při převážení svých
dětí ve stavebním kolečku nebo při
soutěži ve škrábání brambor. Kupo-
divu vyhrálo družstvo maminek,
pravděpodobně motivované láka-
vou odměnou. Hlavní aktivitou je
vždy pečení brambor v popelu a ty
se letos obzvláště vyvedly. 
Všichni jsme si pochutnali, zapili vše
výborným pečeným čajem, který
děti samy připravovaly v mateřské
škole a který zároveň předaly rodi-
čům jako poděkování za účast. 
Již teď se těšíme na příští rok. Bram-
borám zdar. 

Erika Mádrová, učitelka
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Ani jsme se nenadáli a dva měsíce
prázdnin utekly jako voda. Nadše-
né děti a odpočatí učitelé zaplnili
všechny třídy 54. mateřské školy
do posledního místa. V měsíci září
bývá v mateřské škole poměrně
rušno. Probíhá adaptace nových
dětí na prostředí mateřské školy.
Všichni zaměstnanci se snaží, aby

nástup do školky byl pro děti co
nejpříjemnější a zanechal v dětech
jen krásné vzpomínky. Naši učitelé
si pro zpříjemnění začátku školního
roku pro děti předškoláky připravili
výlet trolejbusem do centra Plzně.
Společně s dětmi jsme navštívili ve
čtvrtek 24. 9. 2015 MARATON ČTENÍ
Z DÍLA KARLA ČAPKA, který se

konal v rámci LITERÁRNÍHO FESTI-
VALU. Dětem z knihy Dášeňka čili
život štěněte četli studenti SOŠ
prof. Švejcara a známé osobnosti
společenského života města Plzně.
Děti společně s učiteli prožili pří-
jemné chvíle při četbě knihy. Děti
si upevnily základy společenského
chování a snažily se bedlivě naslou-

chat druhým. Věřím, že samotná
účast, zařazování podobných akti-
vit nebo projektů v MŠ, úroveň pří-
pravy na primární vzdělávání
kladně doplní. Závěrem bych chtě-
la poděkovat studentům SOŠ prof.
Švejcara za krásně strávené chvíle
při poslechu knihy Dášeňka čili
život štěněte. 

Hovory s Čapkem aneb Příjemné čtení 
54. mateřské školy Plzeň na začátku školního roku

V průběhu letošních letních prázd-
nin nechal městský obvod Plzeň 4
opravit zbývající část oplocení areá-
lu 54. mateřské školy ve Staniční
ulici. Jednalo se o opravu vnějšího
oplocení včetně vstupních vrátek
podél Staniční ulice, které bylo
původní, letité a v rámci stáří již
několikrát opravované. Současně

byl posunut stávající plot včetně
vrátek uvnitř areálu školky s ohle-
dem na přístup do hospodářského
pavilonu. Oprava oplocení byla po
vysoutěžení zhotovitele realizová-
na v částce 300 000 Kč vč. DPH.

Oprava oplocení 54. MŠ, Staniční ul. v Plzni

Děti z 57. mateřské školy v Plzni
Lobzích si začátkem října užily

báječné TRIČKOHRANÍ s Danou Kři-
váčkovou. Ozdobily si trička obráz-

kem svého třídního loga. Vyzkou-
šely si otiskovací techniku tak, že
tiskly obrovská razítka na
trička. Všichni jsme si to náramně
užili a radost z výsledku byla obrov-
ská. Líbila se nejen dětem, ale i rodi-
čům. Trička budeme nadále
využívat na různé školní a třídní
akce a na konci školního roku si je
děti odnesou na památku
domů.Touto tvořivou dílničkou
jsme tak navázali na dubnovou
výtvarnou soutěž Lepit, tvořit,
malovat, s pohádkou si budem
hrát, na motivy knihy O Hajánkovi
a Ospalce, které se zúčastnilo všech
šest tříd naší mateřské školy. Třída

Motýlků a Žabiček se dokonce
umístila na prvních dvou místech.
Výstavu dětských prací si může
veřejnost prohlédnout do konce
listopadu v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 4. 

Bc. Karla Bulínová,
zástupkyně ředitelky 57. MŠ Plzeň

TRIČKOHRANÍ v 57. mateřské škole
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Ve školce Pod Chlumem podnikají děti výpravy za poznáním 
Letošní školní rok jsme odstartovali hned několika zajímavými výlety.
Několik tříd 64. MŠ Pod Chlumem se zúčastnilo interaktivní výstavy
v DEPU 2015 Stroj času. Výstava byla unikátní díky své interakci, děti
se přenesly do nějakého období a v něm si mohly vyzkoušet nejen
oděv dané doby, ale i různá řemesla, dokonce prostorové skládanky
podle předlohy a sestavit město podle plánu. Děti byly nadšené a ke
stroji času se vracely s touhou po poznání dalšího období.

Předškolní třídy též ocenily výstavu Korunovačních klenotů v OC Olym-
pia Plzeň. Děti si mohly prohlédnout atrapy Korunovačních klenotů,
dobové oděvy za vlády krále Karla IV, model hradu Karlštejn a kouzelný
meč. Na závěr výstavy si děti odnesly čokoládový poklad v podobě
dukátu.

V naší MŠ se nevydáváme jen za touhou poznání, ale podporujeme
u dětí zdravý životní styl nejen zdravou výživou, ale i aktivním pohybem,
neboť VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH. 

Z dalších kulturních akcí naší MŠ je návštěva Polanovy síně koncertu
Jiřího Bílého „Projdeme se do zoo“. Dětem se koncert líbil a písničky
z koncertu si rádi opakují s CD, které jsme do naší MŠ zakoupili.

Za kolektiv 64. MŠ 
Karolína Lindová, Renáta Kluzáková a Alena Moravcová

Výběr žáků pátých tříd se 7. září v doprovodu tří vyučujících vydal zdo-
lávat šumavské kopce na kolech. Sportovní soustředění se mohlo usku-
tečnit díky tělovýchovnému grantu města Plzně na podporu
tělovýchovných aktivit.
Hned první den jsme se rozcvičili na trase Rechle – Prášily (22 km).
Krásná cesta nás vedla podél Vchynicko-tetovského plavebního kanálu.
V Prášilech jsme si prohlédli arboretum. Druhý den nás čekal výlet ze
Zadova do Borové Lady, kde jsme navštívili sovinec.  Pak jsme vyšlápli
na Knížecí Pláně a na Bučinu. Tady jsme prozkoumali památník železné

opony, který zde byl vybudován v roce 2008 na památku toho, jak vypa-
dala skutečná železná opona podél československé západní hranice.
Hezký den jsme zakončili v cukrárně (27 km). Třetí den jsme se ráno
vydali na pěší túru z Antýglu na Čeňkovu pilu. Odpoledne jsme znovu
na kolech vyrazili přes Zlatou Studnu do Horské Kvildy. Poslední den
jsme se rozloučili se Šumavou výletem podél Roklanského potoka.
Odjížděli jsme domů se spoustou zážitků a s obrovskou chutí jezdit na
kole. 

J. Jelínková, D. Barochová

Cyklistické soustředění žáků pátých tříd 14. základní školy
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Na Plzeňské Žumberově vařečce
bylo šlágrem výherní menu!
První zářijovou sobotu na louce u sv. Jiří uspořá-
dala agentura Delex ve spolupráci s Městským
obvodem Plzeň 4 tradiční gurmánskou akci
Plzeňská Žumberova vařečka. Bezmála pět tisíc
diváků přišlo ochutnat deset soutěžních menu
plzeňských restaurací a pobavit se během boha-
tého kulturního programu. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích – 1. cena diváků za nejprodávanější
pokrm, 2. cena odborné poroty = Plzeňská Žum-
berova vařečka. 

Nejprodávanější pokrm ukázal, že Plzeňáci mají
rádi ryby! Vyhrál totiž sumec na račím másle z res-
taurace Purkmistr. Cenu odborné poroty, v jejímž
čele stanul šéfkuchař Jaroslav Sapík, vybojovala
restaurace ŠACH MAT s voňavým menu – grilo-
vaná kančí svíčková.

Nabitý kulturní program přinesl zábavu pro celou
rodinu. Největší ohlas sklidilo vystoupení nejlep-

šího českého barmana Martina Vogeltanze a ško-
la čepování piva pod vedením Petra Berky
z plzeňské Hotelové školy u Borského parku. Chu-
ťové buňky pohladil i Jaroslav Sapík se synem
Pavlem, kteří pro diváky nachystali sezonní vepřo-
vou panenku. 
Připraven byl i program pro děti – malování na
obličej, skákací hrad nebo vystoupení šermířů.
Dospělým zahrála bluegrassová kapela BlueGate
nebo legendární kapela Semtex. 

Vstupné na akci bylo díky podpoře ÚMO 4 Plzeň,
města Plzně, Plzeňské Teplárenské a ostatních
partnerů ZDARMA. 

Nejprodávanější pokrmy:
1. Purkmistr: Sumec na račím másle s račími

ocásky vařenými v černém pivu Purkmistr,
zauzená bramborová kaše, koprová espuma
a žloutky

2. U tří lvů: Roláda z jeleního hřbetu plněná kopři-
vovou nádivkou s para a kešu ořechy, karlo-
varským knedlíkem a lanýžovo-hříbkovou
omáčkou

3. Šach Mat: Grilovaná kančí svíčková podávaná
na perníkové omáčce s bramborovou šiškou
provoněnou tymiánem, zdobená mandlička-
mi a perníkovou drobenkou.

Cena odborné poroty:
1. Šach Mat: Grilovaná kančí svíčková podávaná

na perníkové omáčce s bramborovou šiškou
provoněnou tymiánem, zdobená mandlička-
mi a perníkovou drobenkou.

2. Purkmistr: Sumec na račím másle s račími
ocásky vařenými v černém pivu Purkmistr,
zauzená bramborová kaše, koprová espuma
a žloutky

3. Na Zimáku: Roláda z králičího hřbetu s nasta-
vovanou kaší a cibulovou pěnou
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tá se s tím, že v nočních směnách
v pátek, sobotu a neděli bude posí-
lena služebna Střed. Specializované
činnosti, jako jsou přepravy osob
na záchytku, odchyt zvířat, tísňovou
linku seniorů bude mít na starost
nový motorizovaný útvar, jenž bude
vyčleněn z obvodní služebny Bory.
Po restrukturalizaci bude obvodní
služebna Bory plnit funkci klasické
obvodní služby, kdy dosud byla pěší
preventivní činnost v tomto obvo-
du opomíjena. Sloučením služebny
Dopravní skupina a stanice Odtahy
vozidel vznikne druhý celoměstský
útvar se zaměřením zejména na
dopravu „v klidu“. Dojde ke změně
filozofie v přístupu k motivaci stráž -
níků, nebude zohledňováno množ-
ství, ale závažnost přestupku.
Zřízeno nově bude pracovní místo

na pozici zaměstnance odpověd-
ného za legislativu. V této oblasti
dosud strážníci nedisponovali kva-
lifikovanou silou, využívali proto
právního oddělení magistrátu
nebo outsourcingových služeb.
Zlepšit by se také měla konkuren-
ceschopnost městské policie na
trhu práce. Při náboru nových
zaměstnanců je městská policie
v současnosti limitována konku-
renty, jako jsou státní policie nebo
armáda, jež nabízejí vyšší sociální
zajištění (výsluha, náborové pří-
spěvky, příspěvky na bydlení
apod.) a  vyšší nástupní platy.
Nástupní plat strážníka čekatele
ve středním věku činí zhruba 12
tisíc korun hrubého. Podle nové
koncepce se zvýší pro strážníky
horní hranice příplatku za práci
s vysokým rizikem ohrožení života
a zdraví, což spolu se souborem
benefitů zapracovaných v kolek-
tivní smlouvě zvýší šance městské
policie na trhu práce při náboru
nových zaměstnanců a stabilizuje
personální stav.

Zdroj: www.plzen.eu

Městská policie Plzeň má novou střednědobou koncepci
Městská policie Plzeň má novou
střednědobou koncepci pro období
2015 až 2018, důležitý podklad pro
zefektivnění její činnosti schválili
zastupitelé. Cílem je změnit vnímání
strážníků, pro občany mají být
garanty bezpečí a partnery, jejich
činnost se prioritně zaměří na oblast
veřejného pořádku. Koncepce počí-
tá s restrukturalizací služeben, posí-
lením stavu o  30 atestovaných
strážníků, s orientací na přijetí mla-
dých oborově vzdělaných absolven-
tů, se zavedením kariérního řádu
atd. Navrhuje ale také úspory, mj. se
sníží počet velitelů směn.
„Střednědobá koncepce městské
policie je jedním z dílčích podkladů
pro připravovanou koncepci bez-
pečnosti na území města Plzně, na
níž už několik měsíců intenzivně
pracujeme a chceme ji představit
na přelomu roku,“ řekl primátor
města Martin Zrzavecký.
Jedním z úkolů, které čekají měst-
skou policii, je rozdělit poskytova-
né služby na činnosti, které musejí
zajišťovat atestovaní strážníci, a na
činnosti, pro něž není potřeba kva-
lifikovaného městského policistu.
„V předchozích letech byly na
městskou policii zřizovatelem
direktivně kladeny požadavky na
zajištění fakultativních speciálních
činností, jako jsou pult centralizo-
vané ochrany, tísňová tlačítka pro
seniory, převozy podnapilých osob
na záchytku, odchyty toulavých

zvířat, zřízení stanice odtahů vozi-
del a další. Docházelo k tomu ale
bez navýšení početního stavu
stráž níků a dostatečných kompen-
zací v  rozpočtu Městské policie
Plzeň. Tyto činnosti v  současné
době zajišťuje 55 strážníků, což je
počet, o který jsou pokráceny stavy
na obvodních služebnách,“ uvedl
primátor města Martin Zrzavecký.
Současným personálním stavem
strážníků proto nebylo možno
pokrýt požadavky projektu Bezpeč-
né město, jenž žádal pro 63 okrsků
63 strážníků. Lokace okrsků proto
bude upravena na 30. Díky dotaci
úřadu práce budou vytvořena nová
pracovní místa na pozici asistent
Městské policie Plzeň, ti budou
určeni pro výkon činností, na něž
podle zákona není nutno využívat
kvalifikované pracovní síly strážní-
ka. Odbřemeněním těchto činností
dojde k celkovému zefektivnění čin-
nosti atestovaných stráž níků.
Koncepce městské policie přináší
také změny v organizaci služeben.
Stávající počet sedmi obvodních
služeben a čtyř stanic generuje zvý-
šené provozní náklady a vyžaduje
velký počet strážníků na pozicích
středního managementu, restruk-
turalizace služeben a sloučení sta-
nic pod ně vytvoří prostor pro
zefektivnění činnosti. Prioritou
všech hlídek obvodních služeben
bude výkon pochůzkové činnosti
zaměřený na veřejný pořádek. Počí-

K upravenému návrhu 
Územního plánu města Plzně 
lze podávat připomínky a námitky
Projednávání upraveného návrhu Územního plánu města Plzně bylo
v souladu se stavebním zákonem zahájeno. Podle ustanovení § 52
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, v platném znění (stavební zákon) může každý do 7 dnů tj. do
18. 11. 2015 ode dne veřejného projednání (10. 11. 2015 v 16.00 hod,
sněmovní sál radnice, náměstí Republiky čp. 1, 301 00 Plzeň) uplatnit
připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou uplatnit námitky.
K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Připomínky a námitky je nutno doručit pořizovateli – Odbor stavebně
správní MMP buď poštou (adresa: Škroupova ul. 4, 301 00 Plzeň),
osobně nebo elektronicky, a to do 18. 11. 2015.
Připomínky a námitky formou elektronického podání k návrhu Územ-
ního plánu města Plzně je možné odeslat prostřednictvím stejno -
jmenného online formuláře na portálu Elektronické podání občana. 

Na vánoční trhy do Regensburgu
pořádá město zájezd
Město Plzeň připravilo na třetí a čtvrtou adventní sobotu, tedy na 12.
a 19. prosince, poznávací zájezd do partnerského města Regensburg.
Účastníci si tak budou moci vychutnat v této bavorské metropoli atmosféru
vánočních trhů, které bývají označovány jako jedny z nejhezčích v německy
mluvící části světa.
„Vyjíždět se bude z parkoviště na Rychtářce v 7.45 hodin ráno, příjezd do
Regensburgu je odhadován na desátou. Pro zájemce je připravena pro-
hlídka historické části města s průvodcem. Návrat zpět do Plzně je plánovaný
na večerní půl sedmou,“ sdělila Irena Benešová z Turistického informačního
centra města Plzně, které zájezd organizuje.
Jízdenky s místenkami do autobusu je třeba si předem zajistit. Jejich prodej
bude zahájen 23. listopadu v 9 hodin ráno přímo v informačním centru,
tedy na adrese náměstí Republiky 41. Zároveň bude od stejného času
a data možné si jízdenky rezervovat i na portále Plzeňská vstupenka, tedy
na adrese www.plzenskavstupenka.cz.„Online rezervace bude platná 24
hodin, do této doby bude nutné jízdenky vyzvednout a uhradit, což bude
možné pouze v našem informačním centru,“ vysvětlila Irena Benešová.
Cena činí 150 korun pro dospělé a 50 korun pro děti. V každém termínu
budou vypraveny dva autobusy. Jeden zájemce si může zakoupit maxi-
málně dvě jízdenky pro dospělé nebo dvě jízdenky pro dospělé a dvě
jízdenky pro děti. Další informace poskytne Turistické informační centrum
města Plzně na čísle telefonu
378 035 330.
Podobnou příležitost budou mít také
lidé z Regensburgu, kteří si budou
moci adventní Plzeň prohlédnout
v termínu 5. a 12. prosince.

Zdroj: www.plzen.eu
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V našem seriálu vám v každém čísle Doubraveckých listů ukazujeme
jedno hřiště z našeho obvodu. Druhé hřiště se nachází U pietasu asi 30
metrů od zastávky trolejbusu. Herní sestava je v provozu od října 2013
a nachází se zde dětská lanová dráha, malý hrad s herními prvky – sklu-

zavkou, šplhací tyčí, mostem spojujícím předchozí s ručkovacím žebří-
kem. Opodál najdeme houpačku, houpadla na pružině a posezení pro
dospělé. Hřiště je v příjemné lokalitě, od chodníku a silnice odděleno
plotem a vysokou zdí. 

Nový seriál: představujeme dětská hřiště – č. 2. – U pietasu
49.7481375N, 13.4140206E

Na konci září se žáci ZŠ Plzeň-Újezd opět vydali
do Anglie. Tentokrát to nebyl výhradně pozná-
vací zájezd. Dopoledne se žáci věnovali výuce
anglického jazyka v Eastbourne a odpoledne
poznávali krásy Britských ostrovů.
„Výuka začínala v 9 hodin. Učili jsme se v téma-
tech, třeba zvířata, oblečení nebo londýnské
památky. Když jsme něco nechápali, tak se nám

to snažili vysvětlit. Učitelé byli velmi dobří a hodní.
Líbilo se nám tam,“ shodují se Jan Tolar, Vít Kleis -
ner, Jasmína Dolejší a Lukáš Svoboda.
„Moc se nám líbil noční Londýn, který jsme pozo-
rovali z London Eye. Velmi hezké a zajímavé byly
,pašerácké jeskyně‘, i když trochu strašidelné.
A také jsme měli štěstí a viděli jsme, jak se zvedal
Tower Bridge,“ říkají Kristýna Kiglerová, Bára

Bártová, Barbora Návarová, Nicol M. Šneidrová
a Jakub Kuchta.
Ovšem všichni žáci se shodují, že největším
zážitkem byla návštěva podmořského světa
v Brightonu.

Za ZŠ Plzeň-Újezd 
Mgr. Kateřina Nováková 

a 5. třída

Žáci ZŠ Plzeň-Újezd opět vyrazili do Anglie

Představujeme vám činnost Komise životního
prostředí Rady městského obvodu Plzeň 4

V  tomto volebním
období se naplnilo
dlouholeté přání mno-
hých zastupitelů i ob -
čanů našeho obvodu
mít zde komisi životní-
ho prostředí, bez níž
neměli Rada městské-
ho obvodu ani občané
žádného od borně způ-

sobilého partnera, jenž by vytvářel politický
mezičlánek mezi nimi a úředníky z odboru život-
ního prostředí při řešení otázek a problémů sou-
visejících s touto oblastí.
Devítičlenná komise je zřízena jako poradní
orgán Rady městského obvodu a její rozhodnutí
mají pro radu charakter profesionálně odbor-
ného doporučení, které se samozřejmě odehrává
v určitém politickém rámci.
Hlavním úkolem komise je posuzovat z odborně

politického hlediska návrhy a různé varianty
řešení přicházející z Rady městského obvodu,
dále pak od občanů a také z odboru životního
prostředí.
Komise sleduje a vyjadřuje se k investicím, které
mají dopad na životní prostředí, ať už ve formě
boje za udržení zeleně, vytváření klidných,
tichých a zelených oblastí vhodných k procház-
kám a k trávení volného času občanů nebo
v pokusech oomezování škodlivého vlivu dopra-
vy a jiných lidských aktivit na životní prostředí.
Dále se komise zabývá úklidem veřejných, popří-
padě zanedbaných soukromých prostor, údrž-
bou chodníků a úklidem sněhu v zimě, mírou
prašnosti silnic a cest za teplých měsíců, sleduje
průběh a funkčnost nakládání s odpady a snaží
se přispívat k boji s černými skládkami a pře-
plněnými popelnicemi. Komise napomáhá co
nejrychlejšímu zjednání nápravy v  případě
neuklizených nebo neposekaných pozemků,

nepořádku kolem popelnic, nevhodně umístě-
ných odpadových nádob, přílišného hluku z nad-
měrné dopravy či z provozování nějaké živnosti,
nebezpečných nebo chybějících přechodů pro
chodce, nedostatečně zúžených vozovek, nebo
přerůstajících stromů či keřů.
V mnoha těchto případech jsou pro nás cenné
podněty a upozornění od občanů. Proto, pokud
narazíte někde na území obvodu na nepořádek
či jiný problém související se životním prostře-
dím, neváhejte sdělit to členům komise nebo
zaměstnancům odboru životního prostředí. Pak
budeme mít náš obvod ještě uklizenější, čistší,
zelenější a příjemnější k životu, což je nejdůle-
žitějším cílem a posláním této komise i všech,
kteří to s životním prostředím myslí vážně. 

Ing. Zdeněk Trmota,
předseda Komise životního prostředí 

Rady městského obvodu Plzeň 4 (ČSSD)
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Základní škola Plzeň-Újezd 
pasovala děti na prvňáčky
První školní den se Základní škola
Plzeň-Újezd proměnila na kouzel-
nou školu a prvňáčky přišla uvítat
a pasovat princezna Monika. Prin-
cezna Monika pasovala děti
z  mateřských škol dřevěným
mečem na opravdové školáky.
Děti pak prošly kouzelnou branou
k panu Ing. Zdeňkovi Mádrovi,
místostarostovi městského obvo-
du Plzeň 4, a paní ředitelce
Mgr. Heleně Fenclové, kteří je uví-
tali v naší škole, nyní už jako žáky
a žákyně. 
Přejeme novým žáčkům šťastný
vstup do nové životní etapy.

Mgr. Kateřina Nováková,
třídní učitelka

V našem městském obvodě se nachází 4 základ-
ní školy, kde jsme letos 1. září přivítali téměř 300
prvňáčků. Abychom jim jejich velký den co nej-
více zpříjemnili, připravil si městský úřad velký

kornout plný sladkostí, klíčenek a reflexních
pásků pro každého žáčka. Každý prvňáček na
svém místě ve třídě našel balíček s písankou,
cvičením matematiky, čítankou, voskovkami,

modelínou a píšící tabulkou. Paní učitelky pro
ně měly připravené krásné uvítání a nádherně
vyzdobené třídy. 

Vítání prvňáčků
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Prostory vnitrobloků v Zábělské ulici jsou nedostatečně vybaveny
mobiliářem a herními prvky, chybí zde místa k odpočinku. Území
tvoří  přestárlé stromy a ke ře, které je třeba obnovit. Stejně tak asfaltový
prostor před 14. zá kladní školou si zasluhuje nové moderní řešení.
Z těchto důvodů vedení městského obvodu Plzeň 4 požádalo Správu
veřejného statku města Plzně, jako správce městského majetku,
o zpracování studie. Tato byla dokončena v září 2015. Podle studie
bude území vnitrobloků pojednáno jako travnatá parková plocha se
solitérními stromy a bude splňovat požadavky na krátkodobou rekrea-
ci obyvatel z při lehlých domů. Na travnatých plochách mezi pane-
lovými domy budou zřízena odpočívadla propojená dvěma křižujícími
se cestami. Odpočívadla budou vybavena lavičkami, sedacími zíd-
kami, odpadkovými koši, herními prvky nebo sportovními prvky.
Prostor před 14. základní školou tvořící pří stupovou cestu a shro-

mažďovací plochu v předškolí bude navržen jako asfaltový s vloženými
barevnými geometrickými obrazci z betonové dlažby. Po ploše budou
rozptýleny betonové posedové objekty s půdorysem kruhu, troj -
úhelníka a po stranách plochy se povinou sedací zídky. V těsné návaz-
nosti na předprostor školy bude vybudováno dětské hřiště pro děti
školního věku, o kus dál pak ještě hřiště pro menší děti. V řešeném
území dojde k odstranění většiny přestárlých keřů a stromů z důvodu
špatného zdravotního stavu. Na ponechaných dřevinách budou pro-
vedeny zdravotní řezy. V rámci regenerace budou vysazeny stromy
nové.
Městský obvod Plzeň 4 v současné době řeší další stupeň projektové
přípravy, která bude sloužit jako podklad k realizaci regenerace před-
mětného území.

Regenerace vnitrobloku Zábělská v Plzni

Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti obecně
závazná vyhláška statutárního města
Plzně, kterou se stanoví systém shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu. Od
uvedeného data již Úřad městského
obvodu Plzeň 4 nezajišťuje následující
služby v oblasti odpadového hospodář-
ství:
– svozy separovaného odpadu
– provoz sběrného dvora na Jateční ulici
– mobilní svozy nebezpečných odpadů

– přistavování velkokapacitních kontej-
nerů na biologicky rozložitelné odpady

– vývozy odpadkových košů

Na území celého obvodu zajišťuje tyto služ-
by společnost Čistá Plzeň, s. r. o., Edvarda
Beneše 23, 301 00 Plzeň. 
Telefonní kontakt: 800 441 111, 
e-mail: cadkova@cistaplzen.cz.
V kompetenci společnosti je také stano -
vení harmonogramů svozů, jejich frekven-
ce apod.

Vyhláška – systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
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Nabídka vstupenek 
pro seniory na domácí 
hokejová utkání HC Škoda Plzeň
Úřad městského obvodu Plzeň 4 nabízí občanům seniorského věku –
min. 60 let věku trvale bydlícím v Městském obvodu Plzeň 4 vstupenky
na domácí hokejové utkání HC Škoda Plzeň na sezonu 2015/2016.

Na každý zápas této sezony 
je k dispozici 

12 kusů vstupenek.

Distribuce vstupenek bude každý poslední pátek v měsíci v době
od 9 do 11 h v budově ÚMO P4, Mohylová 55, Plzeň, 1. patro, kancelář 
č. 26, a to vždy na všechna domácí hokejová utkání hraná v násle-
dujícím měsíci.

Případné další informace vám budou poskytnuty
na tel. č. 378 036 664, sl. Veronika Nová 
v kanc. č. 26 uvedeného úřadu.

Promenádní koncert Oty Hellera
Minulý čtvrtek si krásné odpoledne v Habrmanově parku, za doprovodu
kapely Oty Hellera, užili všichni milovníci promenádních koncertů. K posle-
chu hráli známé písně a pro obyvatele Doubravky speciálně píseň o obchod-
ním domě centrum.

22. ZŠ  – Den otevřených dveří 
Dne 19. 9. 2015 se ve 22. ZŠ konal
jako každým rokem Den otevře-
ných dveří. Avšak letos to byla
oslava padesáti let od otevření
školy. 
Přišli se podívat bývalí žáci,
budoucí prvňáčci i rodiče. Na pro-
gramu byla přednáška včelaře,
první pomoc, přehlídka hasičů,
komentovaná prohlídka školy
a pro nejmenší míčové hry. Něko-
lik žáků osmého ročníku, včetně

mě, se ujalo komentované pro-
hlídky. Samotná příprava na tento
den nebyla náročná, ale nějaký
čas se jí obětovat musel.
Všichni návštěvníci, které jsem
provázela, naslouchali a bylo
zábavné s  nimi spolupracovat.
Doufám, že příští rok se Den ote-
vřených dveří vydaří jako ten
letošní.

Klára Zachardová,
VIII. A



Bukovecká hospůdka „U Soptíka“
spojuje lidi různých zájmů
a věkových kategorií
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V poslední době se na vývěskách zastávek objevují vizuálně
zajímavé plakátky s pozvánkou na akci pořádanou hospůdkou
„U Soptíka“. Její majitelé si dali za cíl obnovit historickou tradici
pravidelných společenských setkání nejenom obyvatel
Bukovce, kde se hospůdka nachází, ale i okolních obcí a částí
obvodu UMO 4, a pořádat v přilehlém sále zajímavé a poutavé
vyžití všech věkových kategorií a různých zájmových skupin.
Za tímto účelem majitelé restauračního zařízení zřídili
facebookovou stránku s názvem  „U Soptíka“, kde naleznete
přehled a tematickou fotodokumentaci z  pořádaných
kulturních akcí i reakce jejich  příznivců. 

„Neustále k nám přijíždějí různí lidé s nápadem k uskutečnění
svých představ a my se snažíme, pokud je to jen trochu v našich
silách, vyhovět“, říká majitel restaurace. V minulosti hospůdka
začínala s pořádáním akcí pro dospělé, např. country nebo
maškarním bálem, silvestrem, jarní zabijačkou nebo
květnovými jehněčími hody, které se setkaly s  velkým
úspěchem, především ty kulinářské. V současné době k nim
přibývá řada akcí se zaměřením na mládež a děti školního
i předškolního věku. Tento měsíc 31. října se můžete těšit na
odpolední dušičkové strašení plné světel, soutěží a pracovních
dílen spojených s  průvodem v  maskách organizované
doubraveckou rodačkou Kateřinou Misíkovou. Naleznete tady
i nově otevřený profesionální ateliér pro začínající mladé

youtube kreativce a pracovní skupinu, kterou povede zkušený
instruktor. Zájemci si zde budou mít možnost natočit vlastní
video za použití profesionálního studiového
a kameramanského zařízení. Součástí restaurace je vybavení
různými dětskými hrami jako například pexesem,
omalovánkami, lego hračkami, jsou k nalezení i knížky pro
zkrácení dlouhého času, houpačka a jiné. Maminky s dětmi
jsou vždy vítány.

Soptík si v letních měsících získal oblibu turistů a pejskařů,
kteří zde se svými miláčky mají skvělé zázemí. Mile překvapila
i otevřená letní terasa a i když není pořád dokončena, mnozí
v ní nalezli příjemný stín před pálícím prázdninovým sluncem.
Příští rok by měla být doplněna o dětský koutek s příjemným
posezením v zeleni. 

V rámci aktuálně pořádaných akcí se právě připravujeme na
první podzimní zabijačku, která kulinářským nadšencům opět
nabídne řadu klasických vepřových pochoutek a objeví se
i speciality šéfkuchaře. Aktuální upoutávky na program
a novinky naleznete vždy na stránkách facebooku. Jste srdečně
vítáni! 
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Akce v D klubu –
listopad 2015
7. 11. 9.00 Kurz: Šperky z plexi -
skla

7. 11. 15.00 Pohádka: Dlouhý,
Široký a Bystrozraký – pro děti

12. 11. 15.00 M. B. Karpíšek:
O plzeňskejch čertech – pořad
pro seniory 

14. 11. 9.00 Přednáška: Adolf
Inneman – téma bude upřesně-
no

26. 11. 15.00 Jiří Krampol
a Karel Bláha: Nikdo nejsme
dokonalý – pořad pro seniory

28. 11. 9.00 Vánoční vazba
květin

ZMĚNA PROGRAMU 
VYHRAZENA!

Výzva
Bohužel na základě nepříjemné
události, kdy došlo k možnému
ohrožení života při vyvrácení
a pádu konstrukce pro věšení
prádla ve Smrkové ulici, bude
nucen Úřad městského obvodu
Plzeň 4 u venkovních konstrukcí
(sušáky na prádlo a klepače kober-
ců) bez majitele a to na pozemcích
města Plzně, kde nedošlo, nebo
nedojde k převodu na jednotlivá
Společenství vlastníků jednotek,
přistoupit k jejich plošnému
odstranění. Vyzýváme tedy všech-
na Společenství vlastníků, která
by ještě dodatečně projevila
zájem o bezplatný převod, aby tak
učinila na ÚMO 4 do 30. 11. 2015.
Po tomto datu budou zbývající
 zmíněné konstrukce na území
obvodu postupně odstraněny,
aby se zabránilo případným úra-
zům nebo škodám na majetku.
Informace lze získat na telefonním
čísle 378 036 643, paní Korbová.

MO Plzeň 4
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Novinky z Divadla J. K. Tyla
Cestu fotbalového týmu z existenčního dna do Ligy mistrů ztvárnil soubor
muzikálu DJKT v inscenaci Viktorka Plzeň aneb Jinak to nevidím. Autoři
Tomáš Svoboda a René Rypar napsali muzikál přímo pro Plzeň. Světová
premiéra proběhla 26. září na Nové scéně DJKT.

Na podzim nabídne Divadlo J. K.Tyla pestrou nabídku nových inscenací. 
Poprvé v historii plzeňské činohry uvádíme Büchnerova Vojcka. Nabídku
k režijnímu hostování přijal tvůrčí tandem SKUTR, jehož členové Martin

Kukučka a Lukáš Trpišovský patří k nejuznávanějším režisérům mladé
generace a sklízejí úspěchy i na zahraničních scénách. V hlavních rolích
uvidíte Andreu Mohylovou  a Pavla Neškudlu. Premiéra 17. 10. na Nové
scéně.
Zajímavým vhledem do historie našeho města bude inscenace Plzeň
1953. Ta na základě autentických vzpomínek pamětníků mapuje události
z června roku 1953, kdy se obyvatelé Plzně vzbouřili proti měnové reformě.
Účastníci revolty byli nespravedlivě a krutě perzekvováni. Premiéra
31. října na Malé scéně.
Pro milovníky opery bude jistě milým překvapením nastudování Pucci-
niho opery Edgar. Ta se totiž v hraje v Čechách teprvé podruhé. Poprvé
ji pro liberecké publikum objevil Martin Otava, který je i režisérem plzeňské
inscenace. Klasický milostný příběh muže mezi dvěma ženami společně
se strhující Pucciniho hudbou si jistě získá přízeň posluchačů. Premiéra
24. října 2015 ve Velkém divadle.
Pošmourné listopadové dny zpříjemní malým i velkým divákům inscenace
slavného baletního titulu Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie.  Choreografie
se ujal diváky oblíbený  Libor Vaculík.  Premiéra 14. listopadu ve Velkém
divadle. 
Cenami ověnčený muzikál slavného Broadwayského skladatele Cola
Portera Děj se co děj (Anything goes) byl napsán v třicátých letech 
20. století a dnes už patří ke zlaté muzikálové klasice. Bláznivý komediální
příběh z prostředí zaoceánské lodi uvádíme v české premiéře.  Premiéra
28. listopadu na Nové scéně.

Michaela Svobodová,
projektový manažer DJKT 
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