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se budou opírat o skutečná fakta a skutečnosti v nich mohou být i zkreslené.
Proto bychom rádi upozornili na to, že
se jedná o názory autora článku, nikoliv
o názory redakce. Ale taková je zastupitelská demokracie a čtenář, resp. občan
si bude muset na tyto informace vytvořit
svůj vlastní názor.

Doba čerpání dovolených samozřejmě
částečně panovala i na naší obvodní
radnici, ale přesto se nám v tomto prázdninovém období podařilo vyřešit několik
pracovních úkolů. O některých z nich bych
Vás rád informoval.

Intenzivně jsme během prázdninových
měsíců také jednali jak s vedením Plzeňského kraje a SÚS Plzeňského kraje, tak
města Plzeň o finalizaci příprav pro realizaci 1. části II. a III. etapy rekonstrukce
Červenohrádecké ulice tak, aby tato stavba
mohla být realizována v příštím roce. Blíže
se k tomuto tématu věnuji v Okénku zastupitele a věřím, že se celou dlouho slibovanou rekonstrukci této nebezpečné
ulice podaří v příštím roce touto částí konečně zahájit.

Připravovali jsme například výběrové řízení
na tři úseky v oblasti údržby zeleně, kontrolovali situaci na ubytovnách v našem
obvodě a 19. 8. se mnohé naše sportovní
oddíly představily na Doubraveckém dni
v rámci Sportmánie Plzeň 2019.

Vážení spoluobčané,
tak už máme zase po letních prázdninách. Opět nastává pro většinu
z nás ten každodenní koloběh, kdy
se denní režim přizpůsobí cestám
do práce a z práce, a pro rodiče
dětí navíc cesty do školek, škol a na

Průběžně jsme se věnovali dalšímu zkvalitnění nového formátu Doubraveckých
listů. Ve snaze o zajištění širší názorové
plurality tohoto měsíčníku jsme počínaje
tímto číslem zavedli nově „Okénko zastupitele“, kde bude mít každý zastupitel
našeho obvodu prostor se představit, případně vyjádřit svůj názor na věci kolem
nás. Samozřejmě se může stát, že ne
všechny názory jednotlivých zastupitelů
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Kompletní obnova podlahy se prováděla
v 54. MŠ ve Staniční ulici. Spočívala ve
vybourání staré betonové vrstvy, včetně
jejího nového vybetonování, vyspravení
podkladu a pokládce nového lina. Kromě
toho byly provedeny stavební a instalatérské práce potřebné pro umístění
nové myčky.

33. MŠ po rekonstrukci schodiště

Zdroj: MO Plzeň 4

Velkých úprav se dočkala například 33. MŠ
v Kyšické ulici, kde byl zcela renovován
schodišťový prostor. Došlo k odstranění
starého dřevěného obložení, zednicky
bylo opraveno poškozené zdivo, provedeny omítky a následně byl celý prostor
vymalován. Na schodišťové stupně bylo
položeno nové lino a instalovány nové
truhlářské prvky. V první třídě mateřské
školy byla provedena výměna obložení
radiátorů.

Jinak samozřejmě přeji dětem příjemný
vstup do nového školního roku a všem
ostatním, aby načerpané síly během dovolené a letních prázdnin využili nejlépe,
jak mohou a využili načerpaného elánu
ke splnění svých soukromých i pracovních
plánů a cílů.
Autor: ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4

V 57. MŠ v ulici Nad Dalmatinkou byla
nově vymalována třída „Ptáčci“ v pavilonu C a provedeny instalatérské práce.
Nouzové osvětlení se instalovalo v 6. MŠ
v Republikánské ulici a i tam se prováděly
instalatérské práce.

Mateřské školy
prošly proměnou
Letní prázdniny jsou nejen časem odpočinku dětí, ale také dobou, kdy se
v mateřských školách realizují nejrůznější rekonstrukce. Nejinak tomu bylo
i letos. Některé se dočkaly nového
osvětlení, další zase zrekonstruovaných podlah, nového schodiště, nových
omítek či vymalování. Celková částka
za opravy provedené během letních
prázdnin na mateřských školkách činí
390 tisíc korun.

Tolik tedy jenom výčet toho nejdůležitějšího, čemu jsme se na radnici během
léta věnovali.

Nové výmalby se dočkala 57. MŠ

Zdroj: MO Plzeň 4

Úvodník
místostarosty

různé kroužky či tréninky. Město se
jako vždy zaplní v těchto dnech
více automobily a letos je
to s ohledem na množství
různých uzavírek a dopravních omezení ve městě
komplikovanější ještě víc, než
v jiných letech.

Ke kompletní opravě podlahy došlo také
v 64. MŠ v ulici Pod Chlumem, konkrétně
se tak stalo v pavilonu B ve třetí třídě. Současně byly prostory ve třídě vymalovány
včetně sousedních chodeb. Ve druhém
pololetí tohoto roku je v této školce naplánována výměna chlazení v hospodářském pavilonu a oprava střechy na pavilonu D. Práce už přitom mohou být provedeny již za plného provozu mateřské
školy. Celková cena za tuto rekonstrukci
by se měla pohybovat lehce nad půl milionem korun.
Autor: redakce, Ing. Kateřina Malinová,
Odbor stavebně správní a investic ÚMO Plzeň 4

výsledků. Máme spoustu šikovných dětí,“
prohlásil Soukup.

Den s Doubravkou
na Sportmanii Plzeň

Zdroj: Sportmanie Plzeň 2019/ Š. Šulanová

Na Sportmanii Plzeň 2019 zavítal i starosta MO Plzeň 4 Tomáš Soukup

Na Sportmanii Plzeň dorazilo přes 60 tisíc lidí

Autor: redakce

Zdroj: Sportmanie Plzeň 2019/ Š. Šulanová

V rámci celého dne se na Sportmanii prezentovaly sportovní kluby právě z Doubravky.
Obrovský zájem se strhl například o jízdu
na koloběžkách, kterou organizoval Klub

koloběhu. Městský obvod měl také své
speciální stanoviště, v němž se soutěžilo
o nejtvrdší kop. Za odměnu pak děti dostávaly diplom se svým zaznamenaným
výkonem. A obdržely ho přímo z rukou
starosty Tomáše Soukupa. Na místě byl
všem k dispozici také infostan obvodu
s možností získat odpovědi na nejrůznější dotazy. „Snažíme se podporovat
sport finančně i propagací jednotlivých

Na Sportmanii Plzeň dorazilo přes 60 tisíc lidí

Zdroj: Sportmanie Plzeň 2019/ Š. Šulanová

Na největší sportovní akci v Plzni nechyběla ani Doubravka. Den s Městským obvodem Plzeň 4 se uskutečnil
v rámci Sportmanie Plzeň 2019 v pondělí 19. srpna.

Od soboty 17. do neděle 25. srpna zavítalo na Sportmanii Plzeň 2019 do parku
za OC Plaza Plzeň podle odhadu pořadatelů na 61 000 návštěvníků. Během devíti
dnů Sportmanie vystřídala více než stovka
plzeňských sportovních klubů a volnočasových či zájmových sdružení, které nabízely návštěvníkům možnost vyzkoušet pod
odborným vedením trenérů na vlastní kůži
náročnost jednotlivých sportů. Organizátoři udělili dětem do 15 let téměř 13 000
bronzových, stříbrných a zlatých medailí,
které si děti musely vybojovat alespoň na
deseti různých sportovištích.
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MO Plzeň 4 Lenka Kočová.

Vedení obvodu
přivítalo prvňáčky
V pondělí 2. září nevyrazily do školy
jen děti, ale také zástupci Městského
obvodu Plzeň 4 v čele se starostou Tomášem Soukupem. Důvod? Už tradiční.
Aby přivítali prvňáčky.
Starosta Tomáš Soukup se první školní den

vydal za dětmi, které poprvé ve svém životě usedly do lavic, na 14. základní školu
v Zábělské ulici.
Prvňáčky na 22. základní škole v ulici Na
Dlouhých zase přišla s tradičním kornoutem
plným sladkostí přivítat místostarostka

Netradiční začátek školního roku zažily
děti v na Základní škole v Újezdě. Přivítala
je ústřední melodie z filmu Vinnetou a indiáni – Vinnetou, Rybana a šaman. Mezi
prvňáčky zavítal také místostarosta obvodu Zdeněk Mádr. Děti dostaly pamětní
odznak, kornout bonbónů a také symbolické první peříčko do indiánské čelenky.
Na 28. základní školu v Rodinné ulici pak
dorazil místostarosta MO Plzeň 4 Václav
Beran. Popřál všem mnoho štěstí, laskavou paní učitelku a pevná kamarádství.
Prvňáčci obdrželi medaili a pamětní list.
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Místostarostka Lenka Kočová dorazila za prvňáčky na 22. ZŠ

Zdroj: MO Plzeň 4

Místostarosta Zdeněk Mádr zavítal do školy v Újezdě

Zdroj: MO Plzeň 4

Místostarosta Václav Beran na 28. ZŠ

Zdroj: MO Plzeň 4

Starosta Tomáš Soukup přišel mezi děti na 14. ZŠ

Zdroj: MO Plzeň 4

Autor: redakce

Obří haly v Kyšicích nechtějí ani
obyvatelé přilehlého Červeného Hrádku
Namísto původně avizovaného obchodního centra obří sklady. S touto
realitou se obyvatelé Kyšic a přilehlých
částí Plzně 4 nechtějí smířit. Kyšičtí
sice v devadesátých letech pozemky
společnosti, která tu chtěla postavit
nákupní středisko, prodali, teď se ale
brání. Z plánů totiž sešlo a vyrůst by
tam měly obrovské haly.
Na pozemcích mají vzniknout čtyři velké
haly. Ta největší bude dlouhá 376 metrů,
na šířku by měla měřit 85 metrů. Bude
v nich pracovat 600 lidí ve dvou směnách. Celkem by se mělo jednat o 1200
zaměstnanců, což je téměř o 300 více,
než je obyvatel obce. „Cílem výstavby

Okénko
zastupitelů

původně bylo postavit u Kyšic takové
centrum, jako je Olympie, kde mělo být
multikino, parkoviště, restaurace, velké
vlastní nákupní středisko a spousta malých obchodů,“ řekla Martina Beranová,
starostka obce Kyšice. „Podle územního
plánu totiž na pozemcích může být skutečně jen nákupní středisko a jiné stavby
pro občanskou vybavenost, ale nemohou
zde být sklady, ani jiná taková výrobní
nebo skladovací zařízení. Firma SITULI
zde chce mít sklady a chodila sem vlastně
každé volební období s prosbou o povolení,“ pokračuje starostka Beranová.
To všechna zastupitelstva zamítla. Firma
proto po letech změnila strategii. Sklady
nazvala internetovými obchody a požá-

dala Magistrát o změnu územního rozhodnutí. A letos v červnu ho dostala. Kyšice se proti tomu odvolaly.

zeňského kraje. Součástí stavby má
být i realizace chodníku a cyklostezky
a celá stavba bude společnou investicí města a Plzeňského kraje. Ukázalo se, že k realizaci této stavby
je potřeba vykoupit pozemky od
více než 70 vlastníků.

Absolvoval jsem s ostatními členy vedení
našeho obvodu nespočet jednání na městě
i na kraji s cílem, aby si obě tyto instituce
zařadily tuto stavbu do rozpočtu na příští
rok tak, aby se stavba mohla skutečně
zahájit. Neoficiální přísliby od odpovědných osob na obou úrovních máme, ale
vše bude záviset na rozhodnutí krajského
i městského zastupitelstva tuto společnou
stavbu v příštím roce opravdu zrealizovat.

Již dlouhou řadu
let se řeší rekonstrukceČervenohrádecké ulice, která
je součástí krajské
komunikace a tedy
ve správě SÚS Pl-

Výkupy byly zdlouhavé, přesto se
k dnešnímu dni nepodařilo zástupcům
města dohodnout se s osmi vlastníky
pozemků. Aby přesto mohla být stavba
zahájena, byla rozdělena do jednotlivých
částí s tím, že 1. část od konce Újezda po
začátek zástavby v Červeném Hrádku je
v současné době v závěrečné fázi příprav
a vše je připraveno tak, aby se tato část
mohla v příštím roce zrealizovat.

Vážení,

nější pro naše hledání.

využívám možnosti, kdy poprvé
dostává prostor
opozice. Dobře,
že není přípustné,
aby na stránkách
jednoho čísla byl
otištěn názor opozice a vedení na

Dost nás trápí situace s výstavbou hal
v Kyšicích. Nejsme jako sousedé lhostejní. Piráti dlouhodobě vystupují proti
přílivu zahraničních dělníků, ptáme se
na prospěch výrobních hal občanům.
Nevýhody průmyslových zón jsou jasné.
Přidali jste podpis k Petici proti výstavbě
hal v Kyšicích?

Vážení čtenáři,
milí spoluobčané,

něj ihned reagovalo.
Možností získání informací o dění je více.
Jednou je sledování usnesení z jednání orgánů obce. Na zastupitelstvu jsem vznesla
interpelaci o konkrétním pojmenování.
Pojmenovaná usnesení jsou již přehled-

Usilujeme o chodník z Újezda do ČH, tolikrát slibovaný, aby se na něj s financemi
opět nezapomnělo. Děkuji občanům pomáhajícím s realizací projektu.
Chtěla jsem Vás pozvat do Č. Hrádku
17. 11. v Den otevřených dveří KD zná-

Výstavba hal se nelíbí ani vedení čtvrtého
plzeňského obvodu, pod který spadá
blízký Červený Hrádek. Radní MO4 Plzeň
4 nepodporují výstavbu hal na hranici
katastrálního území Plzeň 4 a Kyšic. Mají
obavu především o zhoršení životních
podmínek obyvatel Červeného Hrádku.
Ať se již jedná o světelný smog z hal,
zvýšení dopravy, hluku, nebo o příchod
agenturních zaměstnanců. Odvolání proti
územnímu rozhodnutí bude nyní posuzovat krajský úřad.
Autor: MO Plzeň 4, T. Soukup

Věřím, že se věc konečně dotáhne do
úspěšného konce a v příštím roce se bude
1. etapa této velmi potřebné stavby realizovat a mně i nám všem se alespoň částečně uleví od obav, že se na této silnici
brzy někomu něco stane.

Autor: Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta MO Plzeň 4, ODS

mého Jakešovým projevem, ale zatím
není vstup veřejnosti umožněn.
Přivítala bych termín přístupu občanů do
bývalé školy na Habrmannově náměstí
a společné plánování změn.
Také Vám bylo letošní léto horko? Jistě
i Vás zajímá, kde se na Doubravce zchladit,
jak vedení uvažuje o koupališti na Lopatárně, zeptám se na jednání zastupitelstva.
Těším se, že se na něm uvidíme, posoudíte
projednávané, můžete vznášet dotazy, navrhovat zlepšení v našem obvodě. Pokud
Vám to nevyjde, již by měl být zveřejněn
na webu zvukový záznam.
Autor: Mgr. Jana Tomšíková,
zastupitelka za Českou pirátskou stranu
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Doubravecké děti se
rozloučily s prázdninami

Zdroj: MO Plzeň 4

Hurá do školy!
Děti se loučily s prázdninami
Prázdniny skončily, začal školní rok.
A právě poslední den dvouměsíčních
radovánek se v Habrmannově parku
na Doubravce konala už tradiční akce
„Hurá do školy!“. Tu připravil čtvrtý plzeňský obvod spolu s D klubem.
Děti ve čtvrtém plzeňském obvodě se
loučily s prázdninami už popáté. A ti, kteří
dorazili, nemuseli litovat. Ratolesti i jejich

rodiče ze všech koutů obvodu si po celé
nedělní odpoledne mohli užít zábavný
program. „Je to takové hezké rozloučení
s prázdninami,“ uvedla místostarostka MO
Plzeň 4 Lenka Kočová.
V rámci celé akce nechyběly soutěže
o ceny, divadlo, kouzelník, malování na
obličej, skákací hrad a občerstvení. Odpolednem provázela populární Michaela
Dolinová, která školákům předvedla, jak
vzniká zpravodajská předpověď počasí.
Její vystoupení doplnila klauniáda, při
které děti zažily hodně legrace a mohly
se jí aktivně zúčastnit. Podle místostarosty
MO Plzeň 4 Václava Berana má taková
akce své opodstatnění. „Přišlo hodně dětí,
hodně rodičů, dost babiček i dědečků,“
dodal Beran.

Doubravecké děti se rozloučily s prázdninami

Zdroj: MO Plzeň 4

Doubravecké děti se rozloučily s prázdninami

Zdroj: MO Plzeň 4

Autor: redakce
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Na ustavující schůzi dne 31. července 1909
byl na podnět tehdejšího starosty obce Vojtěcha Říhánka založen sbor dobrovolných
hasičů. Za necelý rok, dne 28. května 1911
se na bukovecké návsi uskutečnilo první
veřejné požární cvičení. Slibný začátek
přerušila 1. světová válka. Významným
mezníkem byla léta 1954 až 1957, kdy
tehdejší velitel Jan Trnka získal povolení
k přestavbě hasičské zbrojnice. Za tři roky
odpracovali členové sboru 12 309 brigádnických hodin, aby dne 28. října 1957 byla
nová budova slavnostně předána. V 70.
a 80. letech se sbor rozrůstal a jednotka
byla modernizována. Společenské změny
po roce 1989 způsobily pokles aktivity.
Zlomovým rokem se stal rok 2002, kdy
Českou republiku postihly povodně. Bukovečtí hasiči se tak zapojili do boje se
stoletou vodou.
V roce 2009 oslavil sbor 100. výročí sboru
a od té doby píše svoji novodobou his-

Výjezdová jednotka v roce 2019

torii. Výjezdová jednotka se pravidelně
účastní školení, prověřovacích cvičení,
používá dostupnou moderní techniku
a je nasazována nejen při požárech, ale
i při bezpečnostních asistencích.
V rámci oslav 110. výročí založení sboru
se konala 8. června Valná hromada v nově
otevřeném sále restaurace U Soptíka, kde
byla starostou sboru Josefem Šedivcem,
za přítomnosti starosty ÚMO Plzeň 4 pana

Rok 1959 - 50. výročí založení sboru

Oslavy pak vyvrcholily 15. června 2019.
Slavnostní den začal položením kytic
a uctění památky padlým bukoveckým
rodákům u pomníku na návsi a také na
hřbitově u sv. Jiří., a pokračoval soutěží
v požárním útoku. Vítězem ženské soutěže
se stalo družstvo SDH Červený Hrádek
a mužskou soutěž vyhrálo domácí družstvo SDH Plzeň Bukovec. Celý program
byl završen ukázkou historické techniky.
Autor: SDH Plzeň Bukovec, Lenka Kalná

Zdroj: archiv SDH Bukovec

V letošním roce oslavuje sbor dobrovolných hasičů v Plzni Bukovci 110.
výročí svého založení. Jaká je ale jeho
historie? Pojďme se tedy v krátkosti
ohlédnout a připomenout si nelehké
začátky.

Zdroj: archiv SDH Bukovec

SDH Plzeň BUKOVEC
slaví 110. výročí svého založení

Tomáše Soukupa a zástupce úřadu Ivana
Čiliaka, oceněna nejen práce všech
současných členů sboru, ale především se dostalo poděkování
a pocty nejstarším členům sboru,
panu Janu Trnkovi a Jaroslavu
Antouškovi, kterým byly předány
pamětní medaile.
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Stejně jako v předchozích letech se závodilo v triatlonu i kvadriatlonu a celkem se
na start postavilo 121 závodníků. Pro diváky byl připraven doprovodný program
a jeho součástí byl také dětský duatlon.
Závod se konal s finanční podporou MO
Plzeň 4.

Pilsenman 2019 přilákal 121 závodníků
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Na triatlonovou trať (plavání, cyklistika,
běh) se vydalo celkem 85 závodníků. Nejrychlejšího času dosáhl plzeňský Jiří Bouchal, který závod dokončil v čase 56:03
minut. Mezi ženami zvítězila Ida Kubrová.
Ve velmi populární kategorii tříčlenných
týmů se na prvním místě umístil tým
s názvem „Karýkovo soumrak svobody“
ve složení: Jiří Bouchal, Tomáš Kamaryt
a Petr Janoušek.
Do náročného kvadriatlonu se pustilo 36
závodníků a čekala na ně několikahodinová trať složená z plavání, jízdy na ka-

Zdroj: Lenka Kalinová, Pilsenman club

Louka u Sv. Jiří v Plzni-Doubravce a její
okolí bylo hostitelem již 17. ročníku
terénního závodu PILSENMAN 2019.
Jeho vítězem se stal Jan Brož, který náročný kvadriatlon zdolal v čase lehce
nad 5 hodin.

„Rád bych poděkoval všem sponzorům
a partnerům závodu, kteří svoji podporou
pomáhají závod uskutečnit. A velké díky
patří také závodníkům, kteří bojovali s náročnou tratí i v nepříznivém počasí,“ uvedl
ředitel závodu Tomáš Eisner z Pilsenman
Clubu. Kompletní výsledky a fotografie ze
závodu naleznete na internetových stránkách www.pilsenman.cz.

Pilsenman 2019 přilákal 121 závodníků

Autor: Lenka Kalinová, Pilsenman club

Zdroj: Lenka Kalinová, Pilsenman club

Závod PILSENMAN 2019
vyhrál Jan Brož

jaku/kanoi, jízdy na horském kole a běhu.
Z vítězství se v čase 5:10:57 radoval Jan
Brož z Plzně, který o deset minut porazil
loňského obhájce Michal Peitze. V kategorii žen byla na prvním místě Hana Kolářová. Dobře obsazenou kategorii dvojic
mužů vyhráli Vojtěch Dědek a Petr Šlajs,
mixy ovládlo duo Barbora Šturmová a Jiří
Cipra a ve dvojicích žen opět zvítězily sestry
Kateřina Hnilicová a Adéla Beránková.

30. října obnovená premiéra HAŠLER V KABARETU
ku příležitosti 140. výročí nedožitých narozenin Karla Hašlera.

RÍJEN ‘19
Středa
2 / 10
19.00

LETEM SVĚTEM S KABARETEM

Neděle
6 / 10
14.00

Nejstarší představení Divadla PLUTO na přání diváků

Nejslavnější scénky a šlágry kabaretů

AŽ SE TREFILA

Kabaret na motivy Němcových Soudniček se staropražskými šlágry
Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

Pondělí
7 / 10
19.00

SPLAŠENÉ NŮŽKY

Autorská práva k dramatickému textu a překladu v České republice zastupuje Aura-pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 Praha 4.

Lernerova a Loeweho

Středa
9 / 10
19.00

MY FAIR LADY

Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

MY FAIR LADY

Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

Lernerova a Loeweho

Pondělí
14 / 10
19.00

MY FAIR LADY

Libreto ALAN JAY LERNER, Hudba FREDERICK LOEWE, Adaptováno dle hry George Bernarda Shawa a filmu Gabriela Pascala „PYGMAL|ON“

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

Středa
16 / 10
19.00

SPLAŠENÉ NŮŽKY

Autorská práva k dramatickému textu a překladu v České republice zastupuje Aura-pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, 147 Praha 4.

Neděle
20 / 10
14.00

KLÍČE NA NEDĚLI

Pondělí
21 / 10
19.00

Slavná komedie Miroslava Horníčka na motivy Labichovy frašky

Pondělí
28 / 10
19.00
Středa
30 / 10
19.00

My Fair Lady

Komedie Antonína Procházky

SLAMĚNÝ KLOBOUK
aneb Helenka bude ráda

Tři komedie s Pavlem Kikinčukem
k jeho životnímu jubileu

Neděle
27 / 10
14.00

Až se trefila

Lernerova a Loeweho

Neděle
13 / 10
14.00

Středa
23 / 10
19.00

Letem světem s kabaretem

Klíče na neděli

ŠÍLENÝ PRACHY
komedie R. Cooneyho

KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH

Volné pokračování úspěšné komedie Mejdan manželek šílených

Kalba manželů šílených

REVIZOR aneb GOGOL V PLUTU
Komedie Nikolaje Vasiljeviče Gogola

127. Klubový večer ve znamení slavnostní premiéry

HAŠLERKYJÁDY

ku příležitosti 140. výročí nedožitých narozenin Karla Hašlera

Hašlerkyjády

Představení označená * jsou vhodná pro děti od cca 8 let. Zakoupením vstupenky 14 dní před představením získáte slevu 50 Kč.

VSTUPENKY

POKLADNA DIVADLA PLUTO - Masarykova 75, Po - Čt od 15 do 19 hodin a během představení
Dana Kubíčková, tel.: 606 280 010, danuskapluto@seznam.cz, www.divadlo-pluto.cz
RESERVACE, PRONÁJMY, ZÁJEZDY - Barbora Burianová, tel.: 721 984 252, divadlopluto@seznam.cz
JINDŘIŠKA KIKINČUKOVÁ principálka divadla - tel.: 602 502 249, divadlo_pluto@volny.cz
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - Út a Čt 15-19 hod., tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz
PLZEŇSKÁ VSTUPENKA - tel.: 226 539 623, www.plzenskavstupenka.cz

hlavní
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60% černá

Většina obyvatel Červeného Hrádku
a přilehlého okolí obdržela do svých
poštovních schránek anonymní sdělení
o tom, že Vodárna Plzeň připravuje návrhy k podpisu nových smluv o odběru
vody. Vyzývá zároveň, aby obyvatelé
návrh nepodepsali, že budou mít do
budoucna odběr ohrožený. Podle generálního ředitele Vodárny Plzeň Ludvíka
Nesnídala se však jedná o nepravdivé
informace a v žádném případě aktualizace smluv nesouvisí s developerskou výstavbou Plzeň Újezd – jih tak,
jak anonym v dopise píše.

stavba v Plzni Újezdě tak nemá žádný
dopad na podmínky zásobování pitnou
vodou pro lokalitu Plzeň – Červený Hrádek.
V této lokalitě platí navíc od konce roku
2015 stop stav v napojování nových odběrných míst na vodovod, který souvisí
s již nedostatečnou kapacitou a tlakovými
poměry vodovodu dle závěrů aktualizace
Generelu zásobování města Plzně pitnou
vodou včetně aktualizace modelu vodovodní sítě. Nové napojování odběratelů
na vodovod v této lokalitě je podmíněno
výstavbou a uvedením do provozu vodárenského souboru Švabiny.

„Co se týká developerského projektu společnosti IKO Plzeň - Újezd – jih, VODÁRNA
PLZEŇ a.s. se kladně vyjádřila k projektové dokumentaci a umožnila napojení
na vodovod ze zásobního pásma 231
(Doubravka – Lobzy) a pouze 1. etapy,
která dle projektové dokumentace uvažuje s 530 obyvateli. Napojení II. etapy na
vodovod bude možné až po vybudování
vodárenského souboru Švabiny,“ uvedl
Ludvík Nesnídal.

V roce 2017 proběhla podrobná měrná
kampaň vodovodní sítě ve východní části
Plzně, konkrétně šlo o oblast Červeného
Hrádku, Újezdu, Bukovce, Doubravky
a Švabin, a na základě následné analýzy
naměřených hodnot na modelu vodovodní sítě byla rozšířena oblast se stop
stavem v napojování na vodovod i na oblast Bukovce, Újezdu, Švabin a nejvyšší
části Doubravky.

Lokalita Plzeň - Červený Hrádek je pak
podle Nesnídala zásobena z jiného tlakového pásma, konkrétně ze zásobního
pásma 331, zatímco Plzeň – Újezd ze zásobního pásma 231. Developerská vý-

Vodárna Plzeň, a.s.
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„Postupně, podle kapacitních možností
zákaznického odboru, provádíme výměnu
odběratelských smluv tak, aby do konce
roku 2024 byl splněn legislativní požadavek na aktualizaci všech smluv podle
novely zákona 274/2001 Sb. ve znění poz-

Aktuálně provedla společnost VODÁRNA
PLZEŇ a.s. výměnu 11 431 smluv, což je
26 % všech aktivních smluv. Současně
s výměnou odběratelské smlouvy je prováděna také kontrola vlastníka připojené
nemovitosti nebo pozemku, aby byla splněna i podmínka zákona 275/2013 Sb.,
§ 8 odstavec 6. Z ní je patrné, že: „Vlastník
vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatel, pokud je k tomu zmocněn,
je povinen uzavřít písemnou smlouvu
o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem“.
Výběr lokality, kterou bude společnost
VODÁRNA PLZEŇ a.s. kontrolovat a následně rozesílat nové smlouvy, probíhá
systematicky podle technické evidence
odběrných míst (odečtové trasy). Aktuálně probíhá výměna smluv v celé lokalitě Plzeň-Doubravka a přilehlých obcích,
kam spadá i Červený Hrádek a Újezd,
a v žádném případě nesouvisí s developerskou výstavbou v Plzni Újezdě. V průvodním dopise, který je přílohou každé
odeslané nové smlouvy, je dále zdůrazněno, že: „Podpisem výše uvedené
smlouvy, kterou zasíláme přílohou, se nemění žádné z dosud uzavřených smluvních podmínek stávající smlouvy, která je
nahrazena dnem podpisu námi zaslané
aktualizované verze v souladu s novelou
citovaného zákona.“
Autor: redakce a Vodárna Plzeň, a. s.

Zdroj: Vodárna Plzeň, a.s.

Vodárna Plzeň reaguje
na nepravdivé údaje

dějších předpisů,“ prohlásil Ludvík Nesnídal. Harmonogram výměny odběratelských smluv je podle něj vypracován do
roku 2023 a postupně probíhá výměna
odběratelských smluv, které nesplňují
podmínky novely zákona 275/2013 Sb.

Hledáme
vánoční strom
Máte na zahradě smrk a uvažujete
o jeho kácení?

Případní zájemci mohou zasílat své nabídky na e-mail: berchova@plzen.eu,
informace poskytneme na telefonu:
378 036 681.
Autor: Odbor životního prostředí
a dopravy ÚMO Plzeň 4

Ilustrační foto

Zdroj: Pixabay.com

Pokud je vysoký minimálně 10 metrů
a vzhledově vhodný jako vánoční strom,
nabízíme zdarma pokácení a odvoz
v termínu konec listopadu.
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