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Železniční tunel je proražen
V sobotu 7. 10. 2017 byl na území našeho obvodu
za účasti mnoha stovek zvědavých diváků slavnostně proražen severní tubus železničního tunelu nově budované železniční trati Rokycany –
Plzeň. Tunel je součástí stavby „Modernizace trati

Rokycany – Plzeň“, je dlouhý 4,1 kilometru a jedná
se o nejdelší železniční tunel v republice. Ražba
probíhala pomocí razicího štítu Viktoria, přičemž
u jižního tubusu trvala 16 měsíců, ten severní
se podařilo prorazit za 12 měsíců.

Tunel by měl být definitivně dokončený v listopadu příštího roku a v prosinci roku 2018 by měly
tunelem projet první vlaky.
redakce

Autor fotografií: Pavel Doleček

Úvodník starosty
Tak se nám listí zbarvilo do pestrých barev
a podzim je tu. Podle
různých pranostik,
které říkají, že když má
cibule hodně slupek,
nebo v lese najdete
hodně hub a šišek, tak
nás prý čeká tuhá
zima. Asi se máme na
co těšit. Navíc v případě, že se nám pranostiky
skutečně vyplní, dá se očekávat zdržení většiny,
jak již probíhajících, tak připravovaných staveb.
To je příroda a možná naštěstí ji zatím ovlivnit
neumíme. Ale dnes nebudu žehrat na přebujelou administrativu ani na stupiditu některých
stavebních zákonů. Musím se ale zamyslet nad
bezpečností. Vždy jsme se na Plzni 4 chlubili
nejmenší kriminalitou v Plzni. Možná vás to

překvapí, ale je to pořád pravda. To ovšem neznamená, že by se bohužel bezpečnost ne zhoršila. Tak jak narostla v celé Plzni, tak se
zvýšila i u nás. Příčina? Všichni ji známe… Agenturní zahraniční pracovníci, ubytovny a pak
poslední instance problému, tedy bezdomovci.
Pokus o řešení bezdomoveckých brlohů popisuje kolega místostarosta. Co se týká agenturních dělníků a ubytoven je jasné, že současná
legislativa nás politiky v obcích staví do situace,
jako když vám někdo sváže ruce a hodí vás do
vody – chvilku šlapete vodu, ale dlouho vám
to nevydrží. Společně s Policií ČR pořádáme
kontroly ubytoven, včetně stavebního stavu
a dodržování hygienických předpisů, často
i vyměříme pokuty a výjimkou není ani zadržení
celostátně hledaných osob nebo osob, které
nemají na našem území povolení k pobytu.
Když ovšem dojde k odstranění nedostatků,

tak to je vše, co můžeme se stávajícími ubytovnami dělat. Také se stane, že někde vznikne
nová ubytovna a přes pochopitelný nesouhlas
sousedů jsme k jejímu vzniku bezmocní, pokud
má splněné zákonné povinnosti. Dokud bude
poptávka po agenturních zahraničních dělnících a firmy, které je zaměstnávají, nebudou
mít zákonnou povinnost, jim zabezpečit nejen
ubytování, ale i případný návrat do země původu poté, co o práci přijdou nebo zde poruší
zákon, budeme vždy jako obec „tahat za kratší
konec“. Existují i sociálně zodpovědné firmy,
které se snaží věc řešit, ale je to žalostná menšina. Chápu, že se na „nás“ zlobíte, ale věřte,
že 100% náprava není v našich obecních silách.
Před volbami řada kandidátů do parlamentu
slibovala nápravu, tak se snad dočkáme. Ale
nerezignujeme, máme řadu věcí, kde aktivně
Pokračování na straně 2
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pracujeme na posílení bezpečnosti. Například
vznikem okrskových strážníků. Asi neprozradím
nic tajného, že se nám tato služba osvědčila
a rozšíříme ji i na lokality, kde ještě dnes nefunguje. Nejzásadnější dopad na pokles drobné
kriminality, by měl být vznik nové služebny MP.
Poté co v jedné části obvodu bude sídlit Policie
České republiky (Hřbitovní ulice) a v druhé části
(v Lobzích, na konečné trolejbusu) Městská
policie Plzeň, bude výkon pořádkové služby
rovnoměrně rozprostřen po celém obvodě –
navíc nová služebna umožní zvýšení počtu
strážníků. Také umožní případné navýšení bez-

pečnostních kamer, díky vzniku dozorové místnosti určené ke sledování tohoto kamerového
systému. Doposud jsou totiž „Doubravecké“
kamery sledovány ve městě a stávající systém
už neumožňuje ani razantnější navýšení. Chápu, že existuje u určité části občanů averze ke
kamerovému systému, ale zkušenosti ze světa
dokazují, že vyspělý kamerový systém je bičem,
minimálně, na drobnou kriminalitu. A ten, kdo
nedělá nic nezákonného, se nemusí kamer bát.
Věřte, že žárlivá manželka jej ke stopování manžela do hospody skutečně použít nemůže, na
to je systém, jak technicky, tak legislativně dobře zabezpečen. Dalším fungujícím opatřením

je bezplatná linka, kde lze jakékoliv porušování
veřejného pořádku nahlásit. Nedoporučujeme
řešit věc „vlastními silami“. Pokud nejde například o ohrožení života, je vždy lepší zavolat
vyškolené strážníky na bezplatnou linku 156.
Těším se, že se nám společnými silami podaří
trend zvyšování drobné kriminality zastavit
a snad i obrátit. Stejně jako vy, chci žít v bezpečném obvodu, kde se nemusíme bát všelijakých gaunerů a nepřizpůsobivých.

Bc. Michal Chalupný, starosta MO Plzeň 4
(ČSSD)

Zamyšlení místostarosty
Bezdomovci – problém, který je kolem
nás
Moje dnešní zamyšlení
se bude týkat problému, který se stal v současnosti fenoménem
již značně rozšířeným
a reálně hrozí, že do
budoucna bude stále
více narůstat. Jsou to bezdomovci. Ještě před
pár lety bylo výjimkou, že jste takového člověka
potkali a dnes už se to stává každodenní praxí.
Jak se na ně díváme? Vesměs se k nim otáčíme
zády, někdy jim jako žebrajícím na parkovišti
dáme pár mincí, abychom se jich zbavili, protože
často jsou to lidé zapáchající a nepříjemní svému
okolí.
Vnímáme je jako osoby, které nechtějí pracovat.
Dělají kolem sebe nepořádek, povalují se často

na ulici, v dopravních prostředcích či na lavičkách
v parku opilí. Městská policie je na ně často krátká, protože když je„vyhodí“ z jednoho místa, tak
se logicky objeví někde jinde o kousek dál. Je to
celospolečenský problém, který není jednoduché vyřešit.
Navíc čím déle jsou na ulici, tím těžší pro ně je
vrátit se zpět. Časem ztratí naprosto sociální kontakty s„normální společností“. Často mají navíc
ještě nějaký ten záznam v rejstříku za drobné
krádeže, zdravotní komplikace způsobené dlouholetým životem na ulici, závislosti, nedostatečné vzdělání a jiné. Všechny tyto faktory těmto
lidem značně ztěžují si práci nalézt. Sociální
vyčlenění je u těchto osob natolik velké, ta propast mezi„nimi a námi“ je tak citelná, že je někdy
až nepřekonatelná. Jako nejsnazší řešení se zdá
být „nějak se jich zbavit“. To však v praxi nejde
a nefunguje.
Jsme v situaci, kdy lidé často nechtějí mít před

okny lavičku, aby ji neobsadili bezdomovci
a neobtěžovali je hlukem a nepořádkem. Úplně
tomu rozumím, ale není to řešení. Přestěhují se
na jinou lavičku a kolemjdoucí si nemohou ani
odpočinout.
S touto filosofií jsme k tomu přistoupili i na naší
radnici a připojili jsme se k celoměstské akci, kdy
pravidelně každý týden naše úklidová četa ve
spolupráci s městskou policií objíždí vytipované
lokality v našem obvodě obývané bezdomovci
a likvidují jejich příbytky i nepořádek kolem nich.
Zároveň je jim však poskytována poradenská
činnost v oblasti sociální, aby měli možnost se
ze své bezvýchodné situace dostat. Chceme
pomoci těm, kteří o to mají zájem a chtějí své
postavení změnit. Na druhé straně budeme
bojovat vůči těm, kteří svoje postavení změnit
nechtějí a pouze komplikují život ostatním.
Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4, (ODS)

Úklidová četa našeho obvodu ve spolupráci s Městskou policí „v akci“.
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Informace o volbě prezidenta republiky
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky byla dne
23. srpna 2017 vyhlášena volba prezidenta republiky na dny 12.
a 13. ledna 2018.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby
prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve
druhém kole volby prezidenta může
volit i občan, který alespoň druhý
den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Volba prezidenta se koná ve dvou dnech,
kterými jsou pátek a sobota. V případě, že žádný z kandidátů nezíská
potřebný počet hlasů ke zvolení,
zajistí Ministerstvo vnitra ČR, aby se
druhé kolo volby prezidentakonalo třináctý a čtrnáctý den po ukončení hlasování v prvním kole volby
prezidenta, tj. 26. a 27. ledna 2018.
Volba prezidenta bude zahájena
v pátek 12. ledna 2018 ve 14.00
hodin a volební místnosti budou
otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den

volby prezidenta v sobotu 13. ledna
2018 bude možno hlasovat v době
od 8.00 do 14.00 hodin. V případě
druhého kola jsou časy stejné.
Volič, který se nebude zdržovat
v době volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve
dnech 26. a 27. ledna 2018) ve
volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo
v jakémkoliv zvláštním volebním
okrsku v zahraničí.
Volič může požádat (ode dne vyhlášení termínu volby prezidenta)
o vydání voličského průkazu na
ÚMO Plzeň 4, Mohylová 61, kancelář
č. 13:

■ písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem konání voleb t.j. do 5. 1.
2018 (v případě konání 2. kola
do 19. 1. 2018)
■ osobně v úředních hodinách
v kanceláři č. 13 (Po, St 8.00 až
12.00 hod., 13.00–17.00 hod., Út,
Čt, Pá 8.00–14.00 hod.) nejpozději 2 dny přede dnem konání
voleb t.j. do 10. 1. 2018 do 16.00
hodin, (v případě konání 2. kola
do 24. 1. 2018), nutno doložit
občanský průkaz
Handicapovaní voliči, kteří se chtějí
volby prezidenta zúčastnit si mohou
požádat o přenosnou volební
schránku před konáním volby prezidenta nebo v průběhu volby prezidenta. Před konáním volby
prezidenta stačí zavolat na tel. č.
378 036 614 nebo 378 036 620 a pra-

covnicím ohlašovny ÚMO P4 svůj
požadavek nahlásit (uvede své jméno, příjmení, adresu, podlaží, č. bytu,
popř. i svůj telefon).
V průběhu hlasování může opřenosnou 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.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování
budou všem voličům, podle zákona
č. 275/2012 Sb., doručeny na adresu
jejich trvalého pobytu, nejdéle do
úterý 9. ledna 2018. V případě konání 2. kola volby prezidenta budou
hlasovací lístky předány voličům přímo ve volební místnosti, po oba dny
volby prezidenta.
Štěpánka Kanická,
odbor PSČO ÚMO P4

Dotazník – návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 je ke stažení na:
https://umo4.plzen.eu/, nebo k vyzvednutí v kanceláři Úřadu městského obvodu Plzeň 4 – INFORMACE,
Mohylová 55, 312 00, Plzeň v přízemí budovy

Farmářská ,kozí‘ školka v Újezdě
,,Pojedeme se podívat na novou
školku se zvířátky, kde bydlí skřítek,“
vypadlo ze mě jednou ráno, když
jsem se dostala do situace, jako
mnohá máma (nebo táta), že nebylo
zbytí a můj tehdy dvouletý Honzík,
musel na delší dobu přes prázdniny
do hlídacího centra. Protože jsme
byli už před tím s báječnou paní
Brabcovou, šéfovou celého projektu
a dvou skřítkových školek v Plzni
a v Újezdě, v kontaktu, pozvala nás
na den otevřených dveří Farmářské
školky v Újezdě. Všechno bylo čisté,

upravené, vybavené, perfektně připravené pro děti, a to i přes to, že
začátky projektu nebyly vůbec
snadné. Na zahradě se proháněla
zvířátka, kozičky a ovečka. V krabici
řádila kuřátka a v králíkárně bydleli
spokojení králíci. Honzík od začátku
věděl, že do Farmářské školky bude
chodit jen chvíli, než se dostane do
té velké, ,opravdové‘, do Plzně. Nejdřív ho, i díky mým neoprávněným
obavám, vyzvedávala po obědě
babička Dáša. Ale stávalo se, že
usnul mezi prvními dřív, než přišla,

nebo že už ze školky nemohl dojít
domů, protože byl po dopoledním
hraní a obědě unavený. Po týdnu
jsme to vzdali a začal chodit ze školky po SPI a vyzvedával ho tatínek.
Honzík byl spokojený, básnil o zvířátkách, dětech, hrách a vůbec
nepůsobil dojmem dítěte, které strádá, ani materiálně, ani psychicky.
Loučili jsme se proto nenápadně,
aby přechod do druhé ,opravdové‘
školky nebyl tak drastický. Dodnes
ale na Farmářskou školku vzpomíná,
hlavně na tety, zvířátka, aktivity…

Komunikace se všemi ve školce byla
bezproblémová, ať už s paní šéfovou, tak s tetami učitelkami, které
jsou zodpovědné a mají s dětmi
bohaté zkušenosti. Prostory školky
sice nejsou obrovské, ale myslím si,
že jsou tak akorát pro menší bandu
dětí. Jídlo je zajištěno z jídelny, kam
jsem s mými dětmi chodila a občas
si ho odtamtud vozím i dnes. Je
výborné, poctivé, rozmanité, výživné, české.
Spokojená maminka Petra Švíková
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Výstava fotografií v Domově pro seniory sv. Jiří
Zajímavou výstavu fotografií THE
TOUCH OF MY MIND mladé autorky Radky Nové můžete navštívit
během měsíce října v minigalerii
doubraveckého Domova pro
seniory sv. Jiří. Členka Fotoklubu
Rokycany se zde pokouší skrze
uměleckou fotografii ukázat zajímavé objekty, portréty a ženy
v jejich přirozenosti tak, jak je
v našem světě netradičně vidí právě ona. Ve své tvorbě využívá zkušeností nabytých během studií
v uměleckých školách, jak v oblasti

malby a kresby, tak v oblasti počítačové úpravy fotografie. Vernisáže
výstavy moderované zaměstnancem Západočeské galerie v Plzni
panem Jiřím Hlobilem se spolu se
seniory Domova a autorčinými
přáteli zúčastnili za městský obvod
jeho místostarostové pan Zdeněk
Mádr a pan David Zrostlík.
Domov pro seniory sv. Jiří,
Andrea Volková

Zářijové blahopřání našim jubilantům
Jak je již zvykem, tak i tento měsíc MO Plzeň 4
připravil tentokrát pro třicet jubilantů hezké
odpoledne. Dne 18. září v 2017 v 15.30 h byli
pozváni do velké zasedací místnosti ÚMO

Plzeň 4, kde pro ně byly připraveny dárkové
balíčky společně s květinou, které jim předali
starosta MO Plzeň 4 Michal Chalupný a místostarostové David Zrostlík a Zdeněk Mádr. Pro

zpříjemnění této slavnostní chvíle oslavencům zazpíval dětský sbor ze ZUŠ pod vedením
paní učitelky Bedřišky Koželuhové.
redakce
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Poděkování za hrdinský čin
Ve středu 6. září 2017 ocenil starosta MO P4 Bc. Michal Chalupný
strážníka Michaela S., který v noci
ze soboty na neděli svou pohoto-

vou reakcí zachránil v Lobzích mladou dívku před útokem násilníka.
Tento statečný muž si jistě zaslouží
náš obdiv, obzvlášť v dnešní uspě-

chané době, kdy jsou lidé ke svému
okolí lhostejní a neteční. Strážníkovi za tento chrabrý čin byl starostou MO P4 jako poděkování

předán dárkový poukaz na nákup
sportovního zboží v hodnotě
5 000 Kč.

Jubileum
paní Ireny Jungové
Paní Irena Jungová oslavila krásných 90 let. K tomuto krásnému
životnímu jubileu jí přišel za
ÚMO Plzeň 4 osobně pogratulovat místostarosta Městského
obvodu Plzeň 4, Ing. Zdeněk
Mádr.
redakce

100 let
paní Marie Lukešové
Za ÚMO Plzeň 4 přišli paní Marie Lukešové osobně pogratulovat starosta MO Plzeň 4, Michal Chalupný spolu s místostarosty Davidem Zrostlíkem a Zdeňkem Mádrem. Nutno
dodat, že paní Marie Lukešová je na svůj věk velmi vitální
a energická dáma. Přestože jistě zažila i nelehké chvíle za
svůj dlouhý život, neztratila svůj optimismus a pozitivní
náhled na život jako takový.
Za celé ÚMO Plzeň 4 jí přejeme do dalších let hodně zdraví
a štěstí.
redakce
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Likvidace „brlohů“ bezdomovců a narkomanů na městských pozemcích
Velká úklidové akce proběhla dne
26. září 2017 na území celého města,
za účasti primátora Martina Zrzaveckého a starostů či místostarostů
čtyř největších městských obvodů.
Za ÚMO Plzeň 4 se této akce zúčastnili starosta Michal Chalupný
a místostarostové Zdeněk Mádr
a David Zrostlík. Hlídky městské

policie zajišťovaly bezpečnost pracovníků uklízecích čet, aby na místech nedošlo k žádným konfliktům.
Úklid proběhl na více jak dvaceti
místech. Jen na Plzni 4 se jednalo
zatím o 4 místa a další budou následovat.
V Doubravecké ulici bylo odpadu
více než dost, ani nákladní automo-

bil pro tento svoz určený na jeho
odvoz nestačil. Zdejší bezdomovec,
se ale do úklidu zapojil dobrovolně
a také projevil zájem o nabídku přítomného starosty Michala Chalupného na pomoc sociálního odboru
místní radnice Plzeň 4. Ten by mu
mohl pomoci s nabídkou práce
a s řešením jeho sociální situace. To

jestli ji využije nebo ne, jak se již
v minulosti několikrát stalo, je jen
a jen na něm. I nadále bude město
Plzeň i městský obvod Plzeň 4
pokračovat v odhalování a likvidaci
těchto míst. Další obdobná akce se
již plánuje.
redakce

Obrazy Šumavy v galerii Thambos
Zajímavou výstavu mohou zhlédnout návštěvníci galerie Thambos
v Mohylové 91 na Doubravce. Svá
díla zde pod názvem „Tajemná
a krásná Šumava“ vystavují manželé
Kapuciánovi, kteří sice bydlí v Praze,
ale zároveň jsou velkými a dlouholetými obdivovateli šumavské přírody. Svoje dojmy a postřehy
zachytili na obrazech neobvyklých
zákoutí, šumavských mlh po ránu,

osamělých stromů i historicky
památných míst či malebných
šumavských vesniček.
Výstava byla zahájena vernisáží dne
27. 9. 2017. Mezi hosty nechyběla
ani zastupitelka města Jana Bystřická a místostarosta MO Plzeň 4,
Ing. Zdeněk Mádr.
Mgr. Marie Vechová,
galerie Thambos

Měření rychlosti
v Červeném Hrádku
V Červenohrádecké ulici na příjezdu od obce Dýšiná byl v červenci
instalován informační radar, který řidiče upozorňuje na jejich
aktuální rychlost a případně na překročení povolené rychlosti.
Světelný ukazatel rychlosti byl pořízen z prostředků Městského
obvodu Plzeň- Doubravka a přispět by měl ke zklidnění provozu
v dané lokalitě.
Mnozí slušní řidiči zpomalí, stejně tak by uměli učinit i ti ostatní,
neboť Červenohrádecká ulice je jeden z mnoha úseků, kde Městská policie Plzeň také provádí kontrolu nad tím, zda dodržují
řidiči maximální povolenou rychlost.
Hlavním cílem měření rychlosti je prevence, tedy eliminovat bezohledné chování řidičů, kteří svou rychlou jízdou ohrožují ostatní
účastníky silničního provozu, a zvýšit bezpečí lidí, kteří se ve
městě pohybují. Jednotlivá místa, kde probíhá radarová kontrola,
jsou určena Policií ČR a vychází z jejich statistických vyhodnocení
nehodovosti, poznatků o častém překračování rychlosti, ale také
z podnětů starostů jednotlivých městských částí.
Na internetových stránkách Městské policie Plzeň jsou v předstihu
zveřejňovány úseky, kde měření
rychlosti vozidel bude probíhat.

Bc. Karel Hais
velitel obvodní služebny
Doubravka,
Městská policie Plzeň

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá

6

Říjen 2017

Den s dobrovolnými hasiči

Na Lobezských loukách 9. září 2017
pořádal městský obvod Plzeň 4 již
druhý ročník akce, nazvanou „Den
s dobrovolnými hasiči“. Úvodem přivítali starosta MO Plzeň 4 Michal
Chalupný a místostarosta David Zrostlík všechny zúčastněné a popřáli
mnoho zdaru soutěžícím družstvům v hasičské soutěži. V rámci
této akce totiž ÚMO Plzeň 4 připravil

první ročník hasičské soutěže pro
děti, pod názvem Doubravecká přilba. Jak už název napovídá, hlavní
cenou se stala skleněná hasičská
přilba.
Před zahájením samotné soutěže,
starosta Chalupný předal sboru
dobrovolných hasičů z Bukovce,
Újezda a Červeného Hrádku nové
prapory včetně pamětních stuh,

které jim věnoval ÚMO Plzeň 4. Tyto
krásné památeční prapory přišel
vysvětit vzácný host, Biskup plzeňský Mons. František Radkovský.
Po tomto slavnostním okamžiku už
nic nebránilo tomu, aby bylo odstartováno soutěžní klání dětských
družstev sborů dobrovolných hasičů. Ale nebylo to jen o závodění, pro
malé i velké návštěvníky, hasiči při-

pravili prezentaci bohatého vybavení dobrovolných hasičských jednotek Plzně 4. Zároveň si, hlavně
dětští návštěvníci, mohli formou
soutěže vyzkoušet i řadu věcí patřících k požárnímu sportu. Členové
mladých hasičů z Újezdu pak předvedli perfektní ukázku požárního
zásahu.
Nakonec přišlo vyhlášení vítězů.
Krásnou cenu, skleněnou přilbu převzalo z rukou starosty MO Plzeň 4,
družstvo starších žáků dobrovolných hasičů z Plzně-Doubravky.
V kategorii mladších žáků si pak
pohár pro nejlepší, odneslo družstvo mladších žáků a to opět z SDH
Doubravka. Ale, aby to i ostatním
dětem nebylo líto, každý dětský
účastník soutěže, byl odměněn
medailí. Závěrečné „zahoukání“
všech hasičských vozů pak bylo rozloučením s touto podařenou akcí
a my se již těšíme na další ročník.
redakce

že prostředí této knihovny je díky
vstřícnému personálu velmi přátelské a velmi hezky zařízené, zvláště
část knihovny určena těm nejmlad-

ším čtenářům. Knihovně přejeme
alespoň dalších 25 let a hlavně spokojené čtenáře.
redakce

25 let Doubravecké knihovny
Dne 26. 9. 2017 proběhla v OD Centrum oslava 25 let Doubravecké
knihovny.
Na tuto oslavu přijal pozvání staros-

ta MO Plzeň 4 a zároveň zdejší čtenář
Michal Chalupný. Jak jsme se dozvěděli, tak knihovna eviduje přes 2 500
registrovaných čtenářů. Nutno říci,

Koncert Oty Hellera
v Habrmanově parku
Dne 21. září 2017 se na pódiu nově
vybudovaného altánu v Habrmanově parku odehrál„Koncert nejen
pro seniory“, pod taktovkou Oty
Hellera. Akci pořádal náš doubravecký D-klub. Bylo to takové malé
poděkování za poskytnutou inspiraci. Ptáte se proč? To je jednoduché, právě na promenádních
koncertech pana Hellera, vznikl

nápad na vybudování tohoto
zastřešeného pódia. Na úvod všechny ty, co si přišli poslechnout tuto
plzeňskou hudební legendu, přivítal starosta Michal Chalupný
s místostarostou Davidem Zrostlíkem a popřáli jim příjemné prožití
podzimního odpoledne. A pak již
následoval vlastní vydařený koncert.
redakce
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Den seniorů 1. října 2017
Jak už se stalo na Doubravce tradicí, uspořádal Městský obvod
Plzeň 4 v neděli 1. října v OD Centrum Den seniorů.
Samotnou akci zahájil starosta
MO Plzeň 4 Michal Chalupný
spolu s místostarostou Zdeňkem
Mádrem a místostarostou Davidem Zrostlíkem.
K poslechu všem přítomným
zahrála skvělá kapela King Swing,
své taneční vystoupení předvedly
dámy z ADETO.
Na řadu přišly i přednášky na téma
Tísňová linka od pí Průchové
z M. charity Plzeň. Dále přednáška –
Nenechat si ublížit v podání
zástupců městské policie a své
dovednosti předvedl pes Jessie se

svým trenérem z Pomocných tlapek.
Hrála se světově známá soutěž BINGO, do které ceny věnovaly ÚMO
Plzeň 4 a ZKD Plzeň.
Sociální služby prezentovaly
Domovinka, TOTEM, Pomocné
tlapky o. p. s., nechyběl ani doubravecký D – klub a zástupci městské policie.
Kreativní dílny připravili pí Onačilová, p. Havel a TOTEM.
K občerstvení byly připraveny káva,
čaj, svařák a menší zákusek. Výtěžek z prodeje poputuje na Dětský
domov v Plzni.
Celým odpolednem provázel zkušený moderátor Luděk Holý.
redakce

Vážení zákazníci,
dovolte, abychom vám oznámili, že v době od 23. 10. 2017 do 31. 12.
2017 proběhne rekonstrukce pošty Plzeň 12, Masarykova 912/93,
312 00 Plzeň. Rekonstrukce pošty bude zahrnovat modernizaci a úpravu
interiéru pobočky. Obsluha klientů bude zajištěna v rámci stávající budovy
pošty v náhradních prostorech.
U části adresátů dojde po dobu rekonstrukce pošty Plzeň 12 ke změně
ukládací pošty oznámených listovních zásilek (doporučených psaní),
které budou od 23. 10. 2017 ukládány na poště Plzeň 19, Habrmannovo
náměstí 905/20, Plzeň. Adresáti, jichž se bude změna ukládací pošty
listovních zásilek týkat, budou o této změně předem informováni
prostřednictvím letáku, který bude roznesen do domovních schránek
domácností i firem ve vybrané oblasti. Informace o ukládací poště konkrétní
zásilky je rovněž uvedena na„výzvě k vyzvednutí zásilky“, kterou doručovatel
vkládá do schránky adresáta.
Během rekonstrukce nebude pošta Plzeň 12 zajišťovat služby CZECH
POINT (výpisy z rejstříku trestů, evidence řidičů, ověřování listin a podpisů,
služby certifikační autority apod.).

Otevírací doba pošty bude během rekonstrukce upravena následujícím
způsobem:
Hodiny pro veřejnost pošty Plzeň 12 v průběhu rekonstrukce:
Po–Pá 08.00–12.40 hod. a 13.00–18.30 hod.
So
08.00–12.00 hod.
Informace o uzavření pošty Plzeň 12 v sobotu 21. 10. 2017
Z důvodu příprav rekonstrukce a stěhování přepážek do náhradních prostor
bude pošta Plzeň 12 v sobotu 21. 10. 2017 pro veřejnost uzavřena.
Za způsobené komplikace se omlouváme.
Věříme, že nová podoba pošty Plzeň 12 vynahradí našim klientům
i pracovníkům nepříjemnosti způsobené rekonstrukcí.
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Výherkyně soutěže
Výherkyní fotosoutěže za měsíc srpen 2017
se stala paní Dagmar Rusková,
která správně poznala poslední patro
budovy IV. polikliniky.

Plzeňská senior akademie
Dnes 7. září 2017 v zasedací místnosti ÚMO P4 byl zahájen program
pro občany Městského obvodu
Plzeň 4 s názvem PLZEŇSKÁ SENIOR
AKADEMIE. Na úvod tohoto bezpečnostně preventivního programu přivítal místostarosta MO P4 David
Zrostlík všechny účastníky. Poté předal slovo příslušníkům Městské policie Plzeň, kteří ve stručnosti všem
zúčastněným vysvětlili, co je cílem
tohoto projektu.
Víte jak se ubránit? Víte, jak zabezpečit svůj majetek? Víte, jak
poskytnout první pomoc? Víte, jak

nenaletět podvodníkovi… Na
všechny tyto otázky a na množství
dalších otázek vám pomůže odpovědět „Plzeňská senior akademie“.
Tento bezpečnostně preventivní
projekt zaměřený na vzdělávání
široké veřejnosti z řad seniorů a osob
ZTP pro vás připravila Městská policie Plzeň ve spolupráci s Městským
obvodem Plzeň 4. Vzdělávací program je tvořen celkem deseti přednáškovými bloky (Seznámení
s městskou policií, Jak si nenechat
ublížit, Nebezpečí prodejních akcí,
Kriminalistika v praxi, Domácí násilí,

Bezpečně v silniční dopravě,
Zvládání mimořádných událostí,
Bezpečně v kyberprostoru, Problematika SDH Plzeň-Doubravka
a Základy první pomoci). Součástí
projektu jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň,
Operačním středisku HZS Pk (112),
Útulku pro zvířata v nouzi a Požární
stanici Plzeň-Košutka. Projekt bude
uskutečňován v průběhu třech
měsíců a přednáškové bloky spolu
s exkurzemi budou realizovány vždy
jeden den v týdnu. Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý

účastník absolventský list „Plzeňské
senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty
a drobný předmět s bezpečnostní
tématikou. Tento projekt je pro
seniory a osoby ZTP zcela bezplatný
a podílí se na něm i BKB Plzeň, BESIP
Pk, HZS Pk, ZZS Pk, DDD Plzeň, SDH
Plzeň Doubravka a ČOI inspektorát
Plzeňského a Karlovarského kraje.
Projekt byl v tomto roce finančně
podpořen MV ČR prostřednictvím
Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MmP.
redakce

Fotosoutěž
Opět pro vás máme fotosoutěž o knihu o Doubravce.
Na části fotografie je zachycena část Doubravky a my opět
vybereme jednu správnou.
Fotografie celého objektu zasílejte na e-mail: krizkovap@plzen.eu,
dále prosím uveďte telefonní kontakt.
Ukončení soutěže bude 15. listopadu 2017.
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Jména výherců soutěže „O nejhezčí rozkvetlé doubravecké okno“

Hana a Václav Hebedovi, Libuše Anderlová, Petra Kodlová.

Letošní sezona SDH Bukovec
SDH Bukovec vstoupil do nové
sezony přípravou na Městské kolo
soutěže v požárním sportu. Především naši nejmenší členové –
Bukovečtí Plamínci se zúčastnili
hned několika soutěží a vedli si
v konkurenci mladších dětí velice
dobře. Odměnou byl pro ně Dětský den uspořádaný dne 3. 6. 2017
na domácí půdě v Bukovci v areálu
S.K. Bukovec. Kromě klasického
požárního útoku si děti zasoutěžily
v zábavných disciplínách. Pro
všechny byly připraveny ceny,
takže nikdo neodešel s prázdnou.
Náš sbor se ale především podílel

na mnoha akcích pořádaných ÚMO
Plzeň 4 a SVSMP. V květnu jsme
vyčistili jezírka v Lobezkém parku
a zároveň zrekonstruovali odvodňovací strouhu a cestu. Naší chloubou je tradičně historický vůz OPEL
BLITZ, který byl vystaven při příležitosti otevření hasičského muzea
v Chotěšově, ale především byl zařazen do expozice „Skvosty s vůní benzínu“ v plzeňském DEPU 2015.
Největším úkolem, který si náš sbor
dal pro letošní rok je úprava terénu
v okolí nádrže v Bukovci a vybudování cvičné dráhy. V této věci úzce
spolupracujeme s ÚMO Plzeň 4

a SVSMP. Dne 29. 4. 2017 proběhlo
vypuštění nádrže a vyčištění dna od
nánosu, jako každý rok s pomocí
místních obyvatel. Již o týden později jsme vyklestili stráň od náletových dřevin a hned ji osázeli
stromky, které mají za úkol stráň
zpevnit. V dalších týdnech se souhlasem SVSMP naši členové a místní
nadšenci prořezávali prostor za koupalištěm od nekontrolovatelně rostoucího porostu. Zároveň se začala
upravovat část podél nádrže, kde
vznikne cvičná dráha pro děti
i dospělé.
I přes velké nasazení je před námi

spousta práce, která jak doufáme
přinese své ovoce v podobě upraveného prostoru, který bude využíván nejen hasiči, ale také širokou
veřejností.
Za SDH Bukovec,
Lenka Kalná
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Doubravecký týden – Gurmánský festival 2017

Městský obvod Plzeň 4 a společnost
Euro Nova & Partner´s připravili tradiční filmový a gurmánský zážitek
„Doubravecký týden 2017“. Akce
začala v pondělí 28. 8. 2017 Doubraveckou promítačkou na louce u kostela Svatého Jiří v Plzni. Návštěvnost
filmů se odvíjela podle počasí. Bohužel, poslední dva dny bylo počasí velice nepříznivé. Největší návštěvnost

měl americký oscarový film La La
Land, na který přišlo více jak 700 filmových fanoušků. Pro hosty letního
kina byl připraven stánek s občerstvením a nápoji. Akce se zúčastnilo
více jak 2 000 lidí za týden.
Závěrem Doubraveckého týdne se
uskutečnil festival jídla, letošní rok
pod názvem „Gurmánský festival“.
Na úvod všechny návštěvníky přiví-

tal starosta MO P4
Michal Chalupný. Akce
se zúčastnilo více jak
4 000 lidí. Celým dnem
provedla návštěvníky
moderátorka Kamila
Mikšovská. V průběhu
dne byl pro návštěvníky
připraven
bohatý
doprovodný program.
Největším lákadlem
byla kuchařská show
Haliny Pawlowské a Markéty Krajčovičové, pro mladší návštěvníky
pak vystoupení kapely Ill Fish. V průběhu dne vystoupily na pódiu také
kapely Frajara Putika a Bluesberry.
Na hlavním pódiu proběhlo i několik
soutěží pro děti, které si odnesly
hodnotné ceny od portálu
PLZEN.CZ a spol. Euronova Group.
Závěr večera patřil ohnivé barmanské show. Vítěznou restaurací, kterou vybrala porota, složená z Haliny
Pawlowské a Markéty Krajčovičové,
starosty Michala Chalupného
a místostarosty Zdeňka Mádra
a Davida Zrostlíka se stala restaurace

Habrmanův park a zároveň symbolicky pokřtili sektem nově postavený Altán.
Přáním ÚMO Plzeň 4, který se na
celém projektu finančně podílel je,
aby tento park sloužil k relaxaci
odpočinku, ale i k prožití příjemných kulturních zážitků. Po tomto
slavnostním okamžiku bylo pro
malé návštěvníky připraveno

několik kulturních představení.
Například vystoupil dětský pěvecký soubor Javořičky, poté dětem
divadélko Jitule a Dádule zahrálo
Vodnickou pohádku. Nechyběla
ani balonková show s klauny. Pro
děti bylo připraveno hodně her
a zábavy. Jak už je zvykem, tak
i této akce se zúčastnila Městská
policie Plzeň-Doubravka, která pro

„Klub kapsa“, která připravila soutěžní pokrm – divočáka na šípkové
omáčce s perníkovým knedlíkem.
Halina Pawlovská i Markéta Krajčovičová předvedly na pódiu své
kuchařské umění a jejich výtvory
ochutnali i samotní návštěvníci. Ti
také rozhodli o tom, která z deseti
soutěžících restaurací dostane hlavní cenu Gurmánského dne, tedy
Cenu návštěvníků. Zvítězila restaurace U Sousedů, kterou najdete
v Plzni-Újezdě. Vítězná restaurace
obdržela voucher na profesionální
kurz v Makro akademii.
redakce

Hurá do školy!
Dne 10. září 2017 připravil ÚMO
Plzeň 4 ve spolupráci s D-klubem
akci pro děti s názvem „Hurá do
školy!“.
Na úvod za ÚMO Plzeň 4 všechny
návštěvníky přivítal starosta Michal
Chalupný s místostarosty Zdeňkem Mádrem a Davidem Zrostlíkem. Krátkým proslovem oficiálně
otevřeli nově zrekonstruovaný

děti připravila skákací hrad a mimo
jiné i ukázku zásahu psovoda
a jeho psího parťáka. Na závěr celé
akce byla pro děti připravena dětská diskotéka. Potěšilo nás, že si
tento nedělní den společně užily
celé rodiny a k tomu by měl tento
park také sloužit ☺
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Cvičení Maminek s dětmi ve volnočasovém centru Veselá žabička
Cvičení s miminkem, kojencem
nebo batoletem přináší kromě
vhodné svalové stimulace i prohloubení důvěry mezi maminkou
a děťátkem. Nezáleží na tom, kolik
je dětem let. Něco mají společného.
V psychice zdravého dítěte převažuje vzruch nad útlumem. Běžné
chování dítěte se tedy vyznačuje
živostí a pro její projevy je pohyb
nejlepší forma.
Pohyb posiluje vývoj kosterních svalů, zlepšuje fyziologické funkce jako
je dýchání, krevní oběh, ale i spánek,
nebo chuť k jídlu. Podporuje také
správné držení těla.
Proč navštěvovat kolektivní cvičení
ve volnočasovém centru?

• Má významné účinky pro vytváření ohleduplnosti a otužilosti.
• Stimuluje pozornost dítěte.
• Rozvíjí poznávací procesy, paměť
i řeč.
• Naváže společenský kontakt
s maminkami.
• Je to příjemné zpestření dne.
Ukázková hodina cvičení maminek
s dětmi proběhla 9. 10. 2017 ve volnočasovém centru pro rodiny s dětmi „Veselá žabička“ na Rokycanské 64 v Plzni, Doubravce. Maminky
si vyzkoušely kurzy, nejen cvičení
maminek s dětmi, ale také pohybové, rukodělné a ostatní zábavné aktivity, které centrum Veselá žabička
nabízí.
Otevřena byla také ukázková ho-

dina těhotenského cvičení nebo
cvičení podle L. Mojžíšové. Zajímavá byla i hodina kojeneckých
masáží.
„V našem centru vedou kurzy cvičení s dětmi zkušené fyzioterapeutky,
které jsou zaměřené na cvičení dětí
a maminek. Každý kurz probíhá
40 minut. Kurzy rozdělujeme podle
věku dítěte, ale i podle jeho psychomotorických zdatností. Více informací o kroužcích pro miminka, ale
i předškolní děti najdou rodiče na
našich webových stránkách nebo
na facebooku,“ říká Tereza Švarcová,
ředitelka soukromé mateřské školy
a jeslí s provozem volnočasového
centra pro rodiny s dětmi Veselá
žabička.

„Ukázková hodina byla báječná, je
tu tým profesionálních lektorek, které jsou ale také zároveň maminky,
takže chápou moje obavy a přesně
vědí, co matce udělá radost. Vědí,
jaké otázky zodpovědět, ještě než
je člověk vyřkne. Předkoupila jsem
nám lekce a nemohu se dočkat chození do Veselé žabičky,“ prozradila
maminka na ukázkové hodině.
Závěrem se tým Veselé žabičky zmínil o připravovaných akcích jako je
Halloweenská party pro děti a jejich
rodiče, Mikulášská besídka, kde
nebude chybět zlobivý i hodný čert
a další plánované akce. V centru je
možné i uspořádat dětskou narozeninovou oslavu a to i zcela na klíč.
redakce

První školní den 4. září 2017

Jako každoročně vedení radnice Plzeň 4, tedy starosta Michal Chalupný, místostarostové Zdeněk Mádr a David Zrostlík s tajemnicí úřadu Martinou
Brůhovou přivítali na doubraveckých základních školách prvňáčky. Popřáli dětem mnoho úspěchů ve škole a pro každou třídu měli připravený plný
kornout sladkostí , které jim zakoupil ÚMO Plzeň 4.
redakce

Soutěžíme pro daňky
54. mateřská škola ve Staniční ulici
vyhlásila koncem září již třetí ročník
soutěže ve sběru podzimních plodin. Letošní rok se sbírají žaludy i kaš-

tany. Soutěží mezi sebou 8 tříd a více
než 200 rodin.
Pro mnohé rodiny se soutěž stala
i osobní výzvou a snaží se překonat

své vlastní rekordy z minulých let.
O úspěchu této akce vypovídá
i mnoho fotografií, které se šíří internetovými stránkami mateřské školy
i jednotlivých tříd. Rodiny spolu tráví
mnoho času při sbírání v přírodě
a věnují se dětem i sobě navzájem.
Tato akce i dost stmeluje kolektiv
tříd. Mnoho rodičů se domlouvá na
společné akce.
Je radost pohledět, jak se tato akce
přehoupla v něco jedinečného a již
dávno nejde jen o pomoc zvířatům,
ale i o společný čas strávený něčím
smysluplným a hlavně jako rodina,
či jako parta přátel.
Nad nadšením našich rodičů i dětí
se podivují i v arboretu Sofronka,
kam veškeré plodiny putují spolu se

sušeným pečivem, které zde také
sbíráme. K 10. 10. 2017, tudíž za tři
týdny akce, bylo nasbíráno více jak
1 300 kg plodin a již se jimi krmí daňci v arboretu. V arboretu Sofronka
rostou převážně jen borovice a proto je nutné místní zvěř dokrmovat
a proto doufáme, že nasazení rodičů
do sběru vydrží co nejdéle a my
budeme moci tak předat co největší
možné množství plodin na podporu
těmto zvířatům.
Tímto bychom také chtěli poděkovat všem zúčastněným rodičům,
dětem, babičkám i tetičkám z daleka. Děkujeme vám všem, protože
bez vás by tohle nebylo vůbec možné.
Patrik John, učitel 54. MŠ
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Sportovní hry Svazu důchodců České republiky

Svaz důchodců České republiky
pořádal v termínu od 26.–29. července ve Frýdku-Místku již v pořadí
čtvrté sportovní hry s mezinárodní
účastí. Do soutěže se zapojili
důchodci z jednotlivých organizací
České republiky a pozvané týmy ze
Slovenska a Polska.

Vedoucí týmu Krajské rady svazu
důchodců Plzeňského kraje byl pan
Jaroslav Kratochvíl, kapitán Libuše
Papežová, další členové týmu ve složení Jitka Kratochvílová, Jana Loušová, Anna Doerrová, Milada
Matulková, Jana Hášová, Anna Doláková, Jiřina Císlerová. Soutěžilo se

v těchto deseti disciplínách: šipky,
kuželky, hokej, kolečko, golf snag,
raketa, bolloball, běh a hod granátem. Plzeňský kraj vyhrál celkem 7
medailí. Následovala prohlídka
památek ve Frýdku-Místku, železáren
ve Vítkovicích, dále návštěva hornického muzea loutek Landek v Dolních

Nové oplocení dětského hřiště v Kolmé ulici

Vítkovicích. Hry, které připravil pro
letošní rok Moravskoslezský kraj byly
zakončeny v Národním domě, kde
proběhlo vyhodnocení výsledků,
předání medailí, diplomů a pamětních listů.
Libuše Papežová,
předsedkyně Svazu důchodců č. 4,
Plzeň-Doubravka

49.7584875N, 13.4132103E

V letošním dubnovém vydání Doubraveckých listů jsme v pravidelném
seriálu s názvem „Představujeme dětská hřiště“, avizovali kompletní
provedení opravy oplocení dětského hřiště v Kolmé ulici. Toto předsevzetí se podařilo naplnit začátkem měsíce září, kdy bylo staré, nevyhovující a na několika místech poškozené oplocení odstraněno. Okolo
hřiště byl následně vybudován nový plot z pozinkovaného ocelového
pletiva s podhrabovými deskami v délce 145 metrů. S novým oplocením se tak nejen zlepšila obslužnost hřiště v rámci potřebných
oprav herních prvků a úprav dopadových ploch pod nimi, ale především došlo k navýšení bezpečnosti dětí, které se v tomto prostoru
pohybují. Nezanedbatelným kladem je také zlepšení estetického
a vizuálního vnímání celého hřiště.
Lukáš Vojta, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

Rozšíření dětského hřiště v Újezdě o cvičební prvky
49.7599292N, 13.4376872E – Staroveská 26/7, Plzeň
Dne 16. 8. 2017 byla v areálu za hasičskou zbrojnicí v Plzni-Újezdě
předána do užívání sada 5 kusů cvičebních strojů. Instalovány zde
byly prvky s názvy Bradla, Brusle, Běžecké lyže, Zdvihací zařízení a Surf.
Jedná se o outdoorové cvičební stroje, určené k procvičení všech svalových partií těla, jejichž používání je jednoduché a intuitivní. Uvedené
výrobky jsou samozřejmě certifikovány a splňují příslušné normy. Cvičební stroje se nacházejí v blízkosti dětského hřiště, které bylo v této
lokalitě postaveno v roce 2016 a nabízejí tak občanům možnost trávit
aktivně volný čas.
Lukáš Vojta, Odbor životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4
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Vánoční strom
Máte na zahradě smrk, případně
jedli, a uvažujete o jeho kácení?
Pokud je vysoký minimálně 10 m
a vzhledově vhodný jako vánoční

strom, nabízíme zdarma pokácení
a odvoz.
Případní zájemci mohou zaslat své
nabídky na e-mail:

berchova@plzen.eu,
informace poskytneme na telefonu: 378 036 681.

Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 4

Divadlo PLUTO zahájilo novou sezonu
Již 19. sezonu zahájilo
11. září doubravecké
divadlo PLUTO. Principálka Divadla PLUTO
Jindřiška
Kikinčuková přivítala
na jevišti patrony této
divadelní sezony,
místostarostu městského obvodu Plzeň
4, Ing. Zdeňka Mádra,
herce Radka Zimu
a Lukáše Langmajera
a novou posilu „pluťáckého“ souboru
herečku Petru Horváthovou. Na ni se diváci mohou těšit v nově
připravované komedii Reye Cooneyho

„Šílený prachy“, která bude mít
v Divadle PLUTO premiéru 1. listopadu.
Patroni v čele s principálkou divadla
zároveň pokřtili nové vydání „Plutovin“, divadelních novin ze zákulisí
Divadla PLUTO a popřáli divadlu
mnoho úspěchů nejen v nadcházející sezoně.
Diváci pak zhlédli muzikál „My
Fair Lady“, který sklízí od počátku
jeho uvedení v PLUTU obrovský
úspěch.

Anna Kupková,
vedoucí provozu a marketingu
Divadla PLUTO
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V novém SAPELI CENTRU v Plzni můžete vybírat
ze 100 vystavených dveří

V Plzni v Domažlické ulici byla otevřena největší prodejna a vzorkovna
dveří SAPELI na Plzeňsku. Na ploše
téměř 500 m2 najdete více jak 100
vystavených dveří SAPELI, zárubně
a řadu doplňků včetně dveřního
kování značky M&T. S výběrem vám
pomůžou proškolení profesionálové, kteří vás provedou celým sortimentem SAPELI a v příjemném
prostředí s vámi navrhnou vaše
nové dveře. Prohlédnout si můžete
dýhované i lamino provedení a to

v mnoha odstínech a modelech
včetně novinek letošního roku
s příčnou dýhou. Část prodejny se
také věnuje sortimentu SAPGLASS,
který nabízí celoskleněné dveře
v mnoha podobách včetně vlastních potištěných motivů.
Nové SAPELI CENTRUM je zároveň
druhým v ČR a prvním v Západočeském kraji, které je vybudované ve
zcela novém architektonickém konceptu podle návrhu Ing. arch. Terezy
Šaškové z bývalého studia slavného

Bořka Šípka. Díky tomu vznikl na
místo klasického „halového“ stylu
nadčasový a útulný prostor, kde kromě nezbytných vystavených produktů najdete relax zónu nebo
tvořivý dětský koutek. Jak sama
architektka Tereza Šašková říká: „Největším problémem velkoplošných prodejen jsou odkryté konstrukce stropu
s rozvody, které působí příliš technicistně aneútulně. Adále také mnohdy
nevhodně uspořádaný prostor jako
takový. Proto jsem se nejvíce soustře-

dila na to, jak zaujmout zákazníkovu
pozornost ve spodním plánu prodejny,
kterou je nutno zatraktivnit a uživatelsky zpříjemnit.“
Přijďte se podívat do nového SAPELI
CENTRA od pondělí do pátku mezi
7 a 17 hodinou a využít aktuální slevové akce a zvýhodněné nabídky.
Kontakt:
SAPELI CENTRUM – ESSPE s.r.o.
Domažlická 194, 318 00 Plzeň
www.sapeli.cz
www.esspe.cz
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany přilehlých ulic Habrmanova parku, že v souvislosti s konáním akce Čertí rojení dne 1. 12. 2017 dojde mezi 19. a 20. hodinou
k možnému zvýšení hlučnosti a to z důvodu pořádaného ohňostroje k výše uvedené akci. Jedná se o hlučnost v řádech několika minut.
Děkujeme za pochopení
ÚMOP4, Mohylová 55, Plzeň
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