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Milí sousedé,

začátkem posledního letošního úvodníku 
mi dovolte, abych Vám poděkoval za 
uplynulý rok 2019, který jsem s Vámi ve 
funkci starosty mohl strávit.

Absolvovali jsme spolu nespočet setkání, 
a to krásných, inspirativních, ale i poučných. 
Za ten rok jsem se utvrdil ve svém názoru, 

že městský obvod tvoří především jeho 
občané. Z toho důvodu jsem velmi 

rád, že jsem se každý den mohl se-
tkávat s lidmi, kteří svou pracovitostí, ak-
tivitou a energií – jak v oblasti podnikání, 
vzájemné pomoci, tak zájmem o věci ve-
řejné, zlepšují místo, kde žijeme. Utvrdil 
jsem se rovněž v tom, že my politici jsme 
zde právě proto, abychom umožňovali 
vytvářet podmínky pro rozvoj potenciálu, 
který náš městský obvod, díky svým ob-
čanům, má.

Konec roku je pro nás časem pro bi-
lanci našich předchozích měsíců práce. 
Od října tohoto roku mohou občané za-
pojovat své nápady do projektu www.
rozhodnetesami.cz, prvního participa-
tivního rozpočtu na území města Plzně. 
Jako první jsme úspěšně spustili celo-
roční provoz školek. Zároveň bylo v roce 
2019 na čtvrtém obvodě opraveno více 
než 10000 m2 silnic a 1300 m2 chodníků. 
V roce 2020 bude realizována první etapa 
rekonstrukce Červenohrádecké ulice, v jejíž 
části vznikne dlouho očekávaný chodník. 
Za částku přesahující 20 mil. Kč bude 
upraven podchod pod tratí v ulici Potoční 
a v oblasti vnitrobloku Republikánská – 

Rodinná – Dlouhá začne celková rekon-
strukce ulic a vnitrobloku ve výši 35 mil. Kč. 
Na začátku června bude také dokončena 
rekonstrukce Mohylové ulice. V dalších 
měsících se mimo jiné chceme zaměřit 
na rozvoj modro-zelené infrastruktury 
na našem obvodě a v neposlední řadě 
na slibovanou obnovu krajiny a zázemí 
vrchu Chlum. Můj výčet není zdaleka ko-
nečný a další připravené a připravované 
investice se dočtete na stránce č. 8.

Rok 2020 bude nejen přestupným rokem, 
ale i bránou do nového desetiletí. A já 
bych si moc přál, abychom i v novém de-
setiletí více mysleli na ty, kteří potřebují 
naši pomoc. Máme-li díky moderním tech-
nologiím blíže k celému světu, neměli 
bychom mít daleko jeden k druhému.

Dovolte mi tedy, abych Vám i všem Vašim 
blízkým touto cestou popřál klidné prožití 
vánočních svátků a v novém roce všechno 
dobré. Přeji Vám také, abyste životní těž-
kosti přijímali statečně, moudře a s nad-
hledem a abyste si užívali z celého srdce 
i ty nejmenší radosti a maličkosti, které 
Vám rok 2020 přinese,

Váš Tomáš Soukup, starosta.
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Úvodník 
starosty

Autor: Tomáš Soukup, starosta MO Plzeň 4

VESELÉ VÁNOCE
A 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PF 2020

Autor: Adéla Štruncová, 22. ZŠ

Čtrnáctiletá žákyně 22. ZŠ v Plzni Adéla Štruncová je autorkou vítězné-
ho obrázku, který se v letošním roce stal předlohou novoročního přání 
ÚMO Plzeň 4. Slečně Štruncové moc děkujeme za krásný vánoční ob-
rázek s motivem města Plzně.

Vedení Městského obvodu Plzeň 4 přeje všem občanům hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce.
Mysleme prosím i na ty, kteří v životě tolik štěstí a zdraví nemají, protože nás potřebují.
Ať se nám všem v našem obvodě a městě daří. My uděláme maximum pro to,
abychom život na „čtyřce“ stále zlepšovali.

Těšíme se na setkání s Vámi v příštím roce
Tomáš Soukup, Zdeněk Mádr, Lenka Kočová a Václav Beran
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Stovky lidí si nenechaly ujít rozsvícení 

vánočního stromečku na Doubravce, 

který v letošním roce městskému ob-

vodu daroval pan Valerij Rjaboj, kte-

rému bychom chtěli tímto poděkovat. 

Od sobotního odpoledne si návštěv-

níci mohli užít bohatý doprovodný 

program, vrcholem celé akce byl pak 

více než čtyři minuty dlouhý ohňostroj 

zbudovy bývalé konzervatoře na Habr-

mannově náměstí.

Sváteční nálada, vůně svařáku i tradič-

ních vánočních pochoutek. Tak to vypa-

dalo v sobotu odpoledne v Habrman-

nově parku na Doubravce. Ještě před 

samotným rozsvícením stromku si stovky 

návštěvníků užily bohatý doprovodný pro-

gram. Nechyběla v něm historická hudba 

Collegium Fiddle Dolce i koledy v podání 

plzeňského dětského sboru Javořičky pod 

vedením Bedřišky Koželuhové. O vánoční 

dílny pro děti se postaraly mateřské cen-

trum Kůzle a spolek Nošenky. Velký obdiv 

sklidily také ledové sochy, jednu z nich 

přímo před zraky návštěvníků vytvořil so-

chař Petr Štastný. „Letos jsme rozsvícení 

pojali trochu jinak, přichystali jsme více 

doprovodného programu,“ prohlásil sta-

rosta obvodu Tomáš Soukup.

Před 18. hodinou vystoupili se svým slav-

nostním projevem zástupci obvodu. Kromě 

starosty Tomáše Soukupa také místosta-

rostka Lenka Kočová a místostarostové 

Zdeněk Mádr a Václav Beran.

Přesně v 18 hodin se všichni dočkali toho 

nejdůležitějšího momentu. Nejprve se 

rozsvítil vánoční strom a o několik chvil 

později už nebe nad Doubravkou roz-

zářil za doprovodu hudby více než čtyři 

minuty dlouhý ohňostroj.

Doubravka rozsvítila 
svůj vánoční stromeček

Autor: redakce
Autor foto: Miroslav Volf

Strom městskému obvodu 
daroval pan Valerij Rjaboj.
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Sochař Petr Šťastný vytvořil 
sochu přímo před zraky lidí.

Moderátor Jonáš Novotný, generální vikář Jakub 
Holík, starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup.

Vedení MO Plzeň 4 s moderátorem 
Jonášem Novotným.
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Úřad městského obvodu Plzeň 4 bude 
v tomto zimním období zajišťovat údržbu 
164 tis. m2 vozovek (místní komunikace 
III. třídy) a 173 tis. m2 chodníků. Zimní 
údržbu dopravně nejvytíženějších ko-
munikací zajišťuje Správa veřejného 
statku města Plzně.

Odstraňování a zmírňování závad v rámci 
chodníků je zajišťováno prioritně strojní 
údržbou, dočišťování zastávek MHD či 
schodišť probíhá ručně. V souladu s naří-
zením statutárního města Plzně č. 8/2009 
se neodstraňují závady ve schůdnosti vni-

troblokových chodníků. Prosíme proto 
občany, aby svoji chůzi a především 
druh obuvi přizpůsobovali aktuálním kli-
matickým a povětrnostním podmínkám.

V případě dotazů a hlášení závad ve sjízd-

nosti či schůdnosti je možno se obracet 
na níže uvedené kontakty, mimo pracovní 
dobu úřadu lze informaci podat na slu-
žebnu Městské policie Plzeň – Doubravka, 
tel. 378 036 955.

Zimní údržba 
na území obvodu

Autor: Bc. Lukáš Vojta, 
vedoucí oddělení životního prostředí ÚMO Plzeň 4

Autor: redakce a Bc. Šárka Hrabáková, 
vedoucí odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 4

Kontaktní osoby na ÚMO Plzeň 4:

Lukáš Vojta - vozovky tel. 37 803 6683

Miroslava Srbová - chodníky tel. 37 803 6682

Světlana Hadrabová - chodníky tel. 37 803 6684

PO a ST od 8:00 do 17:00 hod.
ÚT a ČT od 8:00 do 15:30 hod.
PÁ od 8:00 do 14:00 hod.

Také na závěr letošního roku se v Měst-
ském obvodu Plzeň 4 realizovala důle-
žitá investice. Na konci listopadu byla 
naistalována bezpečnostní kamera, 
která bude dohlížet na dění v Habr-
mannově parku.

Záměr umístit v parku na sloupu veřej-
ného osvětlení dvě kamery (pevnou 
a otočnou) vznikl na základě požadavku 
vedení Městského obvodu Plzeň 4. Ve 
spolupráci s Magistrátem města Plzně, 
odborem bezpečnosti, prevence krimi-
nality a krizového řízení byl realizován 
z dotačního programu Ministerstva vnitra 
České republiky – prevence kriminality. 
Městský obvod akci připravil projekčně, 
Magistrát města Plzně pak zajišťoval sa-

motnou realizaci. Kamera stála zhruba 
450 tisíc korun. „Chtěl bych tímto městu 
poděkovat,“ prohlásil starosta MO Plzeň 
4 Tomáš Soukup. Bezpečnostní kamera 
má především za úkol zabránit vandalům, 
aby dále neničili park i jeho nejbližší 
okolí. „Bohužel se v poslední době i na 

našem obvodě rozšířilo vandalství,“ po-
tvrdil Soukup. Jak už jste se mohli dočíst 
v předchozím čísle Doubraveckých listů, 
došlo například k poničení osvětlení pódia, 
laviček, soch či herních prvků.

Na Habrmannův 
park dohlíží kamera
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Na 28. základní škole se uskutečnila 
akce s názvem „Den otevřené zahrady 
aneb sázíme spolu“. Rodiče, žáci a uči-
telé spojili síly a osadili nové záhony 
mnoha rostlinami. Společně také zasa-
dili strom a otestovali ohniště.

Odpoledne bylo o to příjemnější, že po 
dvou dnech deště vysvitlo slunce. Na 
zahradu zavítalo několik desítek rodičů, 
žáků, prarodičů, učitelů a asistentů prv-
ního i druhého stupně. Celkem se zúčast-
nilo asi 150 návštěvníků, a tak není divu, 
že záhony byly osázené během jedné 
hodiny. Ačkoli podmínky nebyly jedno-
duché: chladné počasí a všudypřítomné 

Vážení spoluobčané,

po volbách, kde jsme skoro se 14 % zís-
kali bronzovou medaili, jsme po osmi le-
tech odešli do opozice. Opozici lze dělat 
dvěma způsoby. Buď napadat vše, zdůraz-
ňovat ať již skutečn,é nebo jen domnělé 
nešvary podle hesla, čím hůře pro koa-
lici, tím lépe pro nás. Nebo si uvědomit, 
že jsme mandát od občanů získali nikoliv 

proto, abychom bojovali žabomyší války, 
ale abychom zajistili další rozvoj Plzně 

4. Také je hloupé kritizovat projekty, 
u jejichž zrození jsme 

sami byli. Takže naše 
pozice opozice spo-

čívá v podpoře a kontrole 
práce na všech rozumných 

projektech bez ohledu na to, 
kdo je jejich „otcem“. Jako 
starosta jsem byl zastáncem 
toho, že odpovědností všech 
zastupitelů je pracovat pro ty, 
kteří je zvolili, tedy pro ob-
čany, toto své přesvědčení 
nezměním. Dokud koalice 
bude naše zkušenosti a znalosti využívat 
ve prospěch Vás občanů, jsme připraveni 
pomáhat. Jsou zde projekty, jako třeba 

„Lávka přes Rokycanskou třídu“, koupě 
rozhledny Chlum, „Budova pro nový úřad“, 
rekonstrukce Červenohrádecké ulice, 

cyklostezka do Červeného 
Hrádku nebo rekonstrukce 
bývalého Kulturního domu 
v Červeném Hrádku na me-
zigenerační zařízení, které si 
zaslouží realizaci, a my Vám 
slibujeme, že maximálně 
pomůžeme. Ale dost bylo 
politiky – dnešní adventní 
čas chci využít k tomu, bych 
Vám jménem zastupitelů 
ČSSD popřál příjemné pro-
žití vánočních svátků, dětem 

velkou radost z dárků pod stromečkem 
a v neposlední řadě hodně zdraví a štěstí 
v roce dvou dvacítek, tedy v roce 2020.

Okénko 
zastupitelů

Autor: Bc. Michal Chalupný,
zastupitel za ČSSD

Autor: Mgr.et Mgr. Lucie Kantorová, 
zastupitelka za ANO a členka Rady města Plzně pro oblast školství.

Vážení doubravečtí občané,

vzhledem k tomu, že jsem profesí uči-
telka, záleží mi na kvalitě a vybavenosti 
našich škol. Ať už mateřských, kde je zři-
zovatelem náš obvod, tak i základních 
škol, které zřizuje město Plzeň. Jsem 
velmi ráda, že v loňském roce se do-
končila a slavnostně otevřela nová bu-
dova školní družiny, jídelny v ZŠ Újezd. 
Škola tím získala komfortní prostory 
pro mimoškolní aktivity, dostatek pro-
storu pro stravování a také přímý vstup 
na zahradu a školní hřiště z terasy školy. 
Nutno zmínit, že letošní rok získal tento 
projekt ocenění Stavba roku Plzeňského 

kraje v kategorii Novostaveb. 
V návrhu rozpočtu města 
Plzně, který celoměstské 
zastupitelstvo schvalovalo 
začátkem prosince, jsem za-
řadila jako radní města Plzně 
žádost o zateplení 14. ZŠ na 
Doubravce. Na tento projekt 
je možné získat finanční pod-
poru z Operačního programu 
Životní prostředí na MŽP ČR. 
Velmi si přeji, abychom do-
taci získali, jelikož zateplení 
škola nutně potřebuje. Následující mě-
síce bych ráda ve spolupráci s vedením 
obvodu vybavila mateřské školy speciál-

ními stavebnicemi, nářadím 
a materiálem, zacíleným pro 
děti předškolního věku. Děti 
tak budou moci rozvíjet svoji 
polytechnickou gramotnost 
a manuální zručnost, což by-
chom mohli vidět jako první 
krůček k technickému vzdě-
lávání. Stále je ve školkách, 
školách co zlepšovat, a tak 
se snažíme žákům vylepšit 
podmínky pro vzdělávání 
a pedagogům alespoň čás-

tečně usnadnit práci. Dovolte mi, abych 
Vám popřála příjemné prožití vánočních 
svátků a úspěšný rok 2020.

Nová zahrada 
pro 28. ZŠ!
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Představitelé čtvrtého městského ob-
vodu a Útvaru koncepce a rozvoje města 
Plzně se v listopadu setkali s obyvateli 
Bukovce v restauraci U Soptíka. Hlavním 
tématem bylo další využití víceúčelové 
nádrže v Bukovci.

Na začátku projednání byla představena 
aktuální situace nádrže v Bukovci a jejího 
okolí. Na podzim zde proběhla oprava ná-
drže, díky níž bude plně funkční na dalších 
minimálně pět let. Při dalším řešení mož-
ného využití nádrže je nutné respektovat 
určité limity v území, s kterými byli účast-
níci diskuze seznámeni. Jedná se přede-
vším o nestabilní svah, výskyt chráněných 
obojživelníků, majetkoprávní vztahy, ná-
vaznost na předchozí studii „Bukovec – 
krajina“ a v neposlední řadě ekonomič-
nost řešení a finanční možnosti obvodu.

Hlavní požadavky na další využití nádrže 
lze shrnout do několika bodů, které jsou 
uvedeny níže. Vzešly jak z veřejné dis-
kuze, tak z vyplněných tištěných formu-
lářů. Myslelo se i na občany, kteří se ne-
stihli či nechtěli vyjadřovat během veřejné 

debaty. Lidé si tedy přejí využívat nádrž 
především ke koupání a rekreaci, dále 
pak pro trénink a sport dobrovolných 
hasičů, v zimním období k bruslení. Zá-
roveň by uvítali možnost vytvoření men-
šího jezírka pro chráněné obojživelníky. 
V tomto smyslu bude zadána projektová 
dokumentace.

Vedení obvodu by chtělo ještě jednou po-

děkovat občanům za podnětnou diskuzi 

a zástupcům Útvaru koncepce a rozvoje za 

jejich odpovědný přístup k problematice.

Představitelé obvodu a Útvaru koncepce 
a rozvoje diskutovali s občany Bukovce

Autor: Mgr. Adéla Turčová a Mgr. Kateřina Hamplová

Autor: redakce

bahno. Vše naštěstí proběhlo bez větších 
komplikací, včetně opékání buřtů. Zahrad-
ničení se neslo v příjemné pohodové at-
mosféře, kdy byl prostor pro spolupráci 
i pro legraci. Všem přítomným moc dě-
kujeme za pomoc a věříme, že se s námi 

budete těšit na jaro 2020, kdy předsta-
víme finální podobu naší zahrady.

Projekt nové podoby školní zahrady byl 
spolufinancován Státním fondem život-
ního prostředí ČR na základě rozhodnutí 

Ministerstva životního prostředí. Děti si 
tak budou moci užít venkovní učebnu na 
přírodopis, pracovní činnosti, nebo se v ní 
uvelebit při kreslení či čtenářských dílnách.
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Odbor stavebně správní a investic

V letošním roce se podařily zajistit kom-
pletní opravy podlah v 54. a 64. mateřské 
škole a výměna chlazení v hospodářské 
budově 64. mateřské školy. Ve 33. ma-
teřské škole byl zrenovován schodišťový 
prostor. Realizována bude také oprava 
poškozeného střešního pláště na jedné 
z budov 64. mateřské školy. V letošním 
roce byla provedena výměna stávajícího 
nevyhovujícího vytápění včetně regulace 
v budově hasičské zbrojnice ve Hřbitovní 
ulici. Aktuálně je dokončena také projek-
tová příprava  na akci Revitalizace před-
prostoru 22. Základní školy na Dlouhých, 
obslužná plocha u ČOV v Jateční ulici. 
Projektují se akce vestavba prostor do 
objektu bývalého kulturního domu v Čer-
veném Hrádku, úprava Staniční ulice, za-
stavěná část Chlumek, cyklostezka Na 
Drážkách, parkování v ulicích U Pražské 
dráhy a Ke Sv. Jiří, úprava areálu hasičské 
zbrojnice ve Hřbitovní ulici za účelem za-
jištění hospodářského dvora, stavební 
úpravy objektu bývalé družiny v Újezdě 
na mateřskou školu či parkování v Par-
tyzánské ulici. Průběžně dochází také 
k obnově kontejnerových stání.

Odbor životního prostředí a dopravy

Viditelnou změnou prošel Habrmannův 
park, kde byly vysázeny nové trvalky. Opra-
veny a natřeny byly například lavičky na 
pěší zóně nad OC Centrum, zrenovována 

byla některá umělecká díla, proměnou 
prošla také vyhlídka Švábiny. Jako každý 
rok se vyměnil písek na 44 pískovištích, 
další dětská hřiště byla rozšířena o herní 
prvky. Pravidelně docházelo k úklidu ko-
munikací, zastávek i zelených ploch či čiš-
tění podchodů. Na úseku dopravy bylo 
povoleno přes 400 uzavírek a zvláštního 
užívání místních a účelových komunikací. 
V letošním roce byly na území našeho 
obvodu opraveny vozovky a chodníky, 
například chodník v Těšínské ulici nebo 
komunikace v Zábělé.

Finanční odbor

Největším a nejzásadnějším je úsek roz-
počtu a účetnictví. Jedná se o soubor 
pracovních činností, které zasahují do 
běhu celého úřadu a zároveň plní jeden 
z kontrolních mechanismů nad celým jeho 
chodem. Další oblastí je úsek místních 
poplatků, jehož agenda z větší části zahr-

nuje pravidelný kontakt s veřejností. Spe-
cifickou oblastí odboru je úsek pozemků 
a nebytových prostor. Další významnou 
součást pracovních činností finančního 
odboru představují dotace z rozpočtu 
městského obvodu. Naší poslední větší 
agendou je projekt participativního roz-
počtu s názvem Rozhodněte sami, jehož 
první ročník byl úspěšně spuštěn v říjnu 
letošního roku. Zde se věnujeme občan-
ským projektům na vylepšení veřejného 
prostoru, tvorbě webových stránek Roz-
hodnetesami.cz či informační kampani. 
Lze říci, že úkoly a cíle finančního odboru 
jsou každoročně v zásadě konstantní. 
Práce našeho odboru je pravidelně 
hodnocena v podobě závěrečného účtu 
a auditu – můžeme s potěšením konsta-
tovat, že závěrečný účet za rok 2018 byl 
zastupitelstvem obvodu schválen, jakož 
i zpráva auditora byla se závěrem „bez 
připomínek“.

Autor: redakce + Ing. Štěpánka Majerová, vedoucí odboru finančního ÚMO Plzeň 4, 
Ing. Romana Drábová, vedoucí Životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4 a Bc. Šárka Hrabáková, vedoucí odboru stavebně správního a investic ÚMO Plzeň 4

Činnost odborů ÚMO 
Plzeň 4 v roce 2019
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V prvním listopadovém týdnu se usku-
tečnil na 64. MŠ Dračí týden. Děti ve 
svých třídách vyráběly draky i dráčky, 
každé dle svých schopností, doved-
ností a hlavně s radostí.

Na plotě přistála dráčata nejen od dětí, 
ale i draci, které vytvořily děti doma spo-
lečně s rodiči a sourozenci. Akce měla 
velký úspěch nejen u dětí, ale i u zaměst-
nanců MŠ, jejichž „Drak k nakousnutí“ je 
vystaven v čele dračí přehlídky.

V současné době draci stále zdobí plot 
školky a těší nejen děti a dospělé, kteří 
64. MŠ pravidelně navštěvují, ale i ostatní 
kolemjdoucí. Akce měla kladný ohlas, 
a proto připravujeme v nejbližší době 
další překvapení.

Do školky 
přiletěli draci

Autor: Kolektiv 64. MŠ

Julio Cortázar a jeho povídka Spoji-
tost parků

V listopadu navštívil naše gymnázium 

argentinský konzul Agustin Giménez. 
Studenty 4.E a 5.E seznámil s vybranými 
kapitolami argentinské literatury, a to 
především se spisovatelem Juliem Cortá-

zarem a jeho povídkou Spo-
jitost parků. Po četbě 

byl připraven kvíz 
a společně jsme 

rozebírali nejen 
charakteristiky 

textu, ale i vývoj li-
teratury od magického 

rea l i smu 60. let až po rozmanitější 
a svéráznější proudy současné literární 
tvorby v Latinské Americe. Přednáška 
byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se 
množství nových informací.

Argentinský konzul přednášel 
studentům GLP o soudobé literatuře

Autor: Blanka Tranová, 4.E
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Už každoročně je podzim v 50. mateřské 
škole spojený s bohatým programem 
pro děti i jejich rodiče. A nejinak tomu 
bylo i letos. Děti si užily velký počet 
nejrůznějších akcí.

Tradiční akcí je sběr kaštanů a suchého 
pečiva pro Arboretum Sofronka, sběr 
žaludů a celoroční sběr hliníku pro zoo 
Plzeň. Na konci září se uskutečnil další 
ročník sportovní akce „Minikobylky ve Špi-
tálském lese“. V říjnu se konala logope-
dická depistáž a vyšetření zraku Lví očko. 
Děti navštívily doubraveckou knihovnu 
a Centrum robotiky. Pobavit je přijelo 
také divadélko NÁNA s Myší pohádkou. 
Děti se zúčastnily projektu „Pohyb P1“, 
který zábavnou formou zjišťuje úroveň 
pohybových dovedností předškolních 
dětí. S předškolními dětmi a jejich rodiči 
jsme se již čtvrtým rokem setkali při zá-
bavném odpoledni, které bylo věnováno 
ověřování školní zralosti před vstupem 

do první třídy. Mladší děti si opět spolu 
se svými rodiči pochutnaly na jablíčko-
vých dobrotách. Ti nejstarší přespávali 
ve školce a navštívili interaktivní expo-
zici „Já, hrdina“ v DEPO2015. V pondělí 

11. listopadu se uskutečnil již 11. ročník 
lampionového průvodu nazvaný „Mar-
tinská světýlka“. Ve všech třídách se při-
pravovaly svatomartinské rohlíčky.

Vánoční dekorace v ulicích městského 
obvodu Plzeň 4 se v letošním roce opět 
rozrostla. Nově bylo nainstalováno 23 
stromečků a vánočních komet s gir-

landou na sloupy veřejného osvětlení 
v ulici Dlouhé. Vánoční osvětlení nově 
svítí z obou stran ulice a napomáhá tak 
vykouzlit příjemnou atmosféru v době 

blížících se Vánoc a oslav nového roku.

Podzim 
v 50. mateřské škole

Vánoční 
výzdoba Dlouhé ulice

Autor: Bc. Monika Mrázová, 50. MŠ

Autor: Bc. Šárka Hrabáková, 
vedoucí odboru SSI ÚMO Plzeň 4
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Šťastný rok 2020 
s pěti „P“ primový, 
pohodový, parádní, 
pozitivní a pikantní 

přeje PLUTO.

Hledám nové obchodníky
do svého týmu

Informace Vám 
rád sdělím osobně

v kanceláři OD CENTRUM

Michal Blum
vedoucí týmu

Allianz pojišťovna, a.s.
+420 604 298 523

michal.blum@iallianz.cz
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VESELÉ VÁNOCE
A 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

PF 2020

Autor: Adéla Štruncová, 22. ZŠ

Doubravecký
klub

Akce 
Doubraveckého klubu


