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Rozhodněte sami má vítěze

V neděli 12. prosince skončilo hlasování 
v druhém ročníku participativního rozpoč-
tu Doubravky neboli projektu Rozhodněte 
sami. Již v polovině hlasování úřad čtvrté-
ho městského obvodu evidoval více než 
tisíc hlasů. Vítěz v době uzávěrky zpravo-
daje nebyl znám, pořadí mezi občany na-
vrženými projekty však bylo velmi těsné. 
Výsledky budou zveřejněny v průběhu 
prosince, podrobnosti k letošnímu roční-
ku budou zveřejněny v lednových Doubra-
veckých listech.

Dušičky u sv. Jiří

Nezapomenutelnou atmosféru Dušiček 
u sv. Jiří zachytil šéf záchranné stanice Ka-
rel Makoň. Jeho snímek z dronu, který ze 
zapálených svíček vytvořil hvězdnou oblo-
hu, doslova obletěl internet. Také na face-

bookových stránkách městského obvodu 
Plzeň 4 získal nejvíce reakcí ze všech pří-
spěvků v letošním roce, a to celkem 262.

Pluto vyhlíží nový rok

Divadlo Pluto přeje všem čtenářům Doubra-
veckých listů krásné a pohodové vánoční 
svátky a mnoho štěstí v roce 2022. Zároveň 
vyhlíží nový rok, pro který již přichystalo 
pestrý program. „Srdečně zveme 12. led-
na na slavnostní zahájení roku znovuuve-
dením muzikálu Každý má svého Leona. 
Titulní role obsadí Markéta Plánková (na 
fotce) a Radek Zima,“ říká Anna Kupková 

z Divadla Pluto. Více informací a lednový 
program zájemci naleznou na webu www.
divadlo-pluto.cz.

Město upravilo vyhlášku ke 
sběru odpadu

Zastupitelstvo města Plzně schválilo no-
velu obecně závazné vyhlášky, kterou pro 
fyzické osoby zrušilo možnost bezplatně 
odkládat stavební materiály (stavební suť) 
v městských sběrných dvorech v množství 
do 1 m3 měsíčně. Od 1. 1. 2022 lze sta-
vební suť odložit za poplatek 1,50 Kč/kg.

Milí sousedé,

vstupujeme do období, na 
které se mnozí z nás těšili, do 
období Vánoc, setkávání se, 
bilancování uplynulých dva-
nácti měsíců a přání do no-
vého roku. Skoro se mně ani 
nechce věřit, že letošní rok 
utekl tak rychle. Mám v plné 
paměti, jak jsme loni roz-
svěcovali náš vánoční stromek: po tmě, 
v rouškách, a především bez vás, občanů 
naší krásné Čtyřky.

Konec jarní koronavirové vlny nám dal 
naději. Se vší energií jsme pro vás připra-
vovali kulturní akce včetně té poslední – 
Rozsvícení vánočního stromu. Ještě dva 
týdny před začátkem akce jsme se těšili 
na setkání s vámi a rozhodli o navýšení 

počtu stánků tak, abychom vám mohli na-
bídnout nejen svařák, ale třeba i trdelník, 

jehož nezaměnitelná vůně by se linula 
celým parkem.

Bohužel, ani letos vše nevyšlo tak, jak jsme 
si přáli. Kvůli zhoršující se epi-
demiologické situaci a rozhod-
nutí vlády jsme museli zrušit 
ohňostroj, zpívání koled, vá-
noční trhy i samotné rozsvícení 
stromu v 18 hodin. I přesto jsme 
se snažili akci uspořádat, a to 
v podobě odpovídající opat-
řením. V rámci možností jsme 
se snažili vytvořit vánoční at-
mosféru, a především pro děti 
naši Čtyřku obléknout do vá-

nočního hávu tak, jak jsme na to byli zvyklí 
v letech předešlých.

Mrzí mě, že práce řady lidí, kteří se na akci 
měli podílet, přišla vniveč. I proto bych 
všem chtěl slíbit, že zrušený kulturní pro-
gram nahradíme. Osobně bych rád uspo-
řádal speciální vystoupení Plzeňského dět-
ského sboru, na jehož vánoční vystoupení 
jsme se letos těšili my i rodiče. Majitelům 

stánků nabídneme prostor na našich kul-
turních akcích, které již nyní na příští rok 
plánujeme, a pokud to situace umožní 
a nabídne se vhodná příležitost, uspořá-
dáme v náhradním termínu i ohňostroj.

Nyní se snažme alespoň na chvíli užít vá-
noční klid a pohodu, načerpejme síly a táh-
něme za jeden provaz. Kdy jindy se semk-
nout než v době, kdy si i věční političtí riva-
lové Andrej Babiš a Petr Fiala podali ruku, 
aby jednotně promluvili k národu. Pokud 
se nám to podaří, pak věřím, že příští rok 
bude zase o kus lepší než ten letošní. Vzpo-
meňme si na loňský rok a na heslo „Spolu 
to zvládneme“. Platí totiž i nadále. Važme 
si všech, kteří dělají maximum proto, aby-
chom pandemii porazili, a pokud je to jen 
trochu možné, pojďme jim s tím náročným 
bojem pomoci. Má to smysl.

Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce a vy-
kročení do nového roku správnou nohou. 
Pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a přátel, 
na které se v životě můžete spolehnout.

Váš starosta 
Tomáš Soukup
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Habrmannův park se 
oblékl do vánočního

Vánoční jedle na Habrmannově náměstí. Zd
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Vánoční jedli v Habrmannově parku 
a celkem šest ledových soch s vánočními 
motivy v sobotu 27. listopadu rozsvítil 
městský obvod Plzeň 4. Akce, která se 
setkala s velkým zájmem z řad veřej-
nosti, se uskutečnila bez plánovaného 
ohňostroje, vánočních trhů, proslovů 
a zpívání koled.

„Světlo vánočního stromu na Habrmannově 
náměstí je předznamenáním blížících se 
Vánoc. Kéž i v této nelehké době doká-
žeme radostně oslavit příchod Spasitele 
v kruhu našich nejbližších,“ vzkazuje na 
dálku všem občanům čtvrtého obvodu 
plzeňský biskup Tomáš Holub.

Doubravku ozdobila jedle

Habrmannův park letos zdobí necelých 
deset metrů vysoká jedle ojíněná, kte-
rou obvodu stejně jako v loňském roce 
věnovala společnost Lidl. Zaměstnanci 
úřadu ji rozsvítili v sobotu ještě před 
setměním. Samotnou akci však pozna-
menala zhoršující se pandemická situace 
a vládní opatření.

„Nechtěli jsme akci rušit, naopak jsme 
se snažili ji maximálně upravit tak, aby 
odpovídala opatřením a zároveň si za-
chovala svůj tradiční vánoční ráz. Posílili 
jsme proto počet ledových soch, zachovali 
jsme reprodukovanou vánoční hudbu 
a samozřejmě jsme s předstihem rozsvítili 
náš krásný vánoční strom. Věřím, že akce 
především naše nejmenší občánky potě-
šila,“ říká místostarostka Lenka Kočová.

Vánoční atmosféru dotvářely reprodukované 
vánoční koledy, pomyslnou třešničkou na 
dortu pak byla instalace ledových soch. 
Největší pozornost si vysloužily postavy 
z animované pohádky Ledové království, 
královna Elsa a sněhulák Olaf, a obří ledové 
křeslo, na které se každý mohl posadit.

„Mnoho lidí se nás ptalo, zda budou so-
chy k vidění i v neděli nebo po víkendu. 
Pro velký zájem jsme se je proto rozhodli 
ponechat v parku po čtyři dny. Rozsvíceny 
byly od soboty do úterý od 16 do 21 hodin. 
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Autor: Jan Švábek
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Instalace stromu každoročně poutá 
pozornost kolemjdoucích.

Sněhulák Olaf a královna Elsa z Ledového království.

Ledové sochy potěšily zejména ty nejmenší.

Zd
ro

j: 
Zd

en
ěk

 V
ai

z
Zd

ro
j: 

Zd
en

ěk
 V

ai
z

Zd
ro

j: 
Zd

en
ěk

 V
ai

z

Věřím, že jsme tak lidem alespoň částečně 
nahradili zrušený program. Pro ohňostroj 
a vystoupení dětského pěveckého sboru 
budeme hledat náhradní termín,“ uvádí 
místostarosta Václav Beran.

Počasí sochám přálo

Ledové sochy do Habrmannova parku 
dodala společnost Ice Factory. Podle jed-
natele společnosti Lukáše Touška sochy 
v počasí kolem nula stupňů Celsia vydrží 

i několik dnů, záleží však i na tom, jak se 
návštěvníci k sochám chovají. Místo rovněž 
monitorovala městská policie, které patří 
poděkování.

„Záleží i na umístění soch a na tom, zda na 
ně návštěvníci sahají. Na menší ledovou 
sochu spotřebujeme dva kubíky vody, 
na velké ledové křeslo padly čtyři kubíky 
vody,“ uzavírá Lukáš Toušek.
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14. základní škola má 
nový kabát i rekuperaci
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V popředí halloweenská výzdoba, v pozadí nově zateplený objekt školy.

Na harfu při slavnostním otevření zahrála žákyně 4.A Tereza Knoblochová.

Zprava: Radní města Plzně pro oblast školství Lucie 
Kantorová a starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup.

Novou fasádu se zateplením a rekuperaci 
dostala 14. základní škola v Zábělské 
ulici, jejíž slavnostní otevření proběhlo 
4. listopadu. Na investici města navíc už 
v příštím roce naváže městský obvod Pl-
zeň 4 vybudováním nových parkovacích 
míst v ulici Ke Svatému Jiří u zadního 
vchodu školy.

„Je neuvěřitelné, jak se 14. základní škola za 
poslední roky změnila. Od doby, kdy jsem 
do školy docházel jako žák, se zde udělalo 
obrovské množství práce. Chtěl bych za 
to poděkovat celému vedení školy a jme-
novitě paní ředitelce Liškové. Poděkování 

patří i městu Plzni, že se o základní školy 
na území našeho obvodu takto stará,“ říká 
starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup.

Investice za 56 milionů

Modernizace školy, do které dochází 
650 žáků, odstartovala loni na podzim. 
Investice do zateplení a rekuperace, díky 
které se bude dětem i učitelům ve třídách 
lépe dýchat, si vyžádala 56 milionů korun 
včetně DPH. Většinu nákladů zaplatilo 
město coby zřizovatel školy, celkem 40 % 
ze způsobilých výdajů proplatila Evropská 
unie prostřednictvím ministerstva životního 
prostředí.

Stavební práce zahrnuly výměnu a zatep-
lení střech všech devíti pavilonů, zateplení 
stěn a novou fasádu. Ve vnitřních atriích 
došlo k výměně prosklených stěn a nové 

opláštění získala také tělocvična. Ve všech 
kmenových a odborných učebnách byly 
instalovány rekuperační jednotky, díky nimž 
dochází k trvalé výměně vzduchu a zároveň 
technika hlídá hladinu CO2 v učebnách.

Podle plzeňské radní pro oblast školství 
Lucie Kantorové byla investice do 14. 
základní školy jednou z největších investic 
města do škol v letošním roce. „Při sledování 
aktuálního vývoje cen s energiemi jsme 
zateplili 14. základní školu v Doubravce 
za pět minut dvanáct. 
Škola bude jednou 
z mála, která v příštím 
roce bude s náklady 
na energie na stejné 
úrovni,“ řekla Lucie 
Kantorová.

Nová parkovací místa

Na investici navíc 
naváže také městský 
obvod Plzeň 4, který 
v ulici Ke Svatému 
Jiří u zadního vchodu 

vybuduje až třináct parkovacích míst za 
2,5 milionu korun, z nichž některá budou 
typu K+R určená pro dočasné zastavení 
při odvozu dětí do školy nebo jejich ná-
slednému vyzvednutí.

„Věříme, že investice z velké míry zabrání 
každodenním dopravním zácpám v ranních 
hodinách, kdy rodiče odvážejí děti do školy. 
Přispět by také měla k vyšší bezpečnosti 
dětí při vystupování z auta, přebíhání do 
budovy školy a pohybu kolem komunikace. 
Nyní jsme ve fázi výběru dodavatele, stavba 
by měla být zahájena příští rok na jaře,“ 
uvádí místostarosta obvodu Zdeněk Mádr.

Zateplení školy a instalace rekuperace na-
vázala na stavbu nového školního hřiště za 
10 milionů korun, kterou město dokončilo 
v říjnu roku 2018. Na hřišti vznikl běžecký 
ovál a sprinterská rovinka. Součástí je 
i hřiště na fotbal a atletické sektory skok 
do výšky, skok do dálky a hod koulí. Hřiště 
nahradilo původní z roku 1974, kdy se 
škola otevřela.
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Při podzimních výsadbách 
bylo vysázeno 62 stromů

Další zprávy 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Výsadba sakurové aleje ve Smrkové ulici.

Doubravka má novou sakurovou alej.

Celkem 62 stromů bylo vysázeno při 
podzimních výsadbách na území čtvrté-
ho městského obvodu. V plném proudu 
byly v listopadu také úpravy stávající 
zeleně nebo úklid listí.

„Výsadby probíhají na celém území obvo-
du. Například ve Smrkové ulici jsme v mís-
tě staré dožilé hlohové aleje vysázeli no-
vou sakurovou alej. Věřím, že v budoucnu 
bude místním obyvatelům a lidem z oko-
lí dělat radost stejně, jako ji dělají aleje 
v Železničářské ulici,“ říká místostarostka 
Lenka Kočová.

Další podzimní výsadby pak proběhly 
v ulicích Zábělská, Ke Špitálskému lesu, 
Na Kovárně, Ke Kukačce, Polední nebo 
Železničářská. „V Revoluční ulici, kde do-
chází k postupné výměně dožívající lipové 
aleje, bylo vysázeno jedenáct nových ja-
vorů,“ dodává Renata Berchová z Odboru 
životního prostředí a dopravy úřadu čtvr-
tého obvodu.

Hasiči pokořili Chlum

Na Čtyřce v sobotu 6. listopadu probě-
hl 1. ročník akce Pokořitel Chlumu, který 
prověřil fyzickou kondici dobrovolných 
hasičů. Skvělé časy v podobě 27 vteřin 
u těch nejrychlejších potvrdily skvělou 
připravenost.

Čestná plaketa hejtmanky

Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona 
Mauritzová letos předala několi-

ka osobnostem Čestnou plaketu 
za odvážné občanské postoje. Mezi 

oceněnými byl i spoluzakladatel plzeň-
ského Občanského fóra Stanislav Frank 
z Doubravky. V roce 1974 se stal členem 
Jazzové sekce, v 80. letech spoluorgani-
zoval výlety na koncerty západních kapel 
do Budapešti, šířil samizdatové Lidové 
noviny a na jaře 1989 podepsal petici 
„Několik vět“ a sbíral pod ni podpisy. 
„V listopadu 89 byl jedním z „urychlova-

čů“ vzepětí v plzeňském pivovaru proti 
totalitnímu režimu a přispěl k připojení 
pivovarských zaměstnanců ke generální 
stávce,“ uvedlo hejtmanství.

Výkon agendy Plzeňské karty 
dočasně přerušen

Z personálních důvodů byl dočasně 
přerušen výkon agendy Plzeňské karty 
na Úřadu městského obvodu Plzeň 4. 
O znovuzprovoznění agendy budeme 
veřejnost včas informovat. Děkujeme 
za pochopení.
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Vedení městského obvodu Plzeň 4 
ve čtvrtek 11. listopadu uctilo vá-
lečné veterány v Bukovci. Na jejich 
počest k památníku hrdinům padlým 
ve světové válce položilo pamětní 
věnec a obětem války věnovalo ti-
chou vzpomínku.

Pietního aktu se zúčastnili místosta-
rostové Zdeněk Mádr, Václav Beran 
a Lenka Kočová. Vzpomínka proběhla 
na bukovecké návsi, kde byl na popud 
místního spolku dobrovolných hasičů 

postaven pomník sedmnácti padlým 
hrdinům z Bukovce v první světové 

válce. Odhalen byl 21. srpna 1921.

Jako z vody roste nová výstavba v pl-
zeňském Újezdě, která s sebou přináší 
i vznik nových ulic. Jejich názvy jim 
vtiskli samotní občané, když v hlasování 
na začátku loňského roku rozhodli, že 
ponesou jména po drahokamech. Přání 
se nyní stává realitou.

„Mám radost, že lidé v hlasování z několika 
variant zvolili právě tu drahokamovou. Názvy 
ulic vhodně doplňují moderní výstavbu, 
která v Plzni-Újezdě v posledních měsících 
nabírá čím dál tím jasnějších obrysů,“ říká 

místostarosta čtvrtého 
obvodu Zdeněk Mádr.

Již nyní jsou v lo-
kalitě k vidění ulice 

Diamantová a Rubínová, 
ke kterým ještě přibydou 

ulice Safírová a Smaragdová.

Participace jako priorita

Zapojování veřejnosti do rozhodování 
o dění v obvodu je přitom jednou z jeho 
priorit. Vlajkovou lodí je participativní roz-
počet, kromě toho byla veřejnost zapojena 
například do tvorby nové studie budoucí 
podoby Masarykovy třídy a pěší zóny za 
obchodním domem Centrum.

„Podněty občanů byly projekční kanceláří 

zapracovány do studie, s jejíž podobou 
se na začátku prosince seznámili všichni 
naši radní a zastupitelé. V další fázi studii 
se zapracovanými podněty od občanů 
představíme veřejnosti,“ dodává starosta 
obvodu Tomáš Soukup.

Už na začátku příštího roku obvod zapojí 
veřejnost také do pojmenování parku 
v Červeném Hrádku podél Ledové ulice.

Obvod uctil  
válečné veterány

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Ulice nesou 
názvy drahokamů

Uctění válečných veteránů v Bukovci. Zd
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Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Názvy ulicím na Čtyřce vybrali sami občané. 
Jedna z ulic nese název Diamantová. Zd

ro
j: 

Ja
n 

Šv
áb

ek

Přehled vánočních bohoslužeb, kromě obvyklých ve všedních dnech:

Sv. Martin a Prokop Sv. Jiří

Pá 24. 12. - Štědrý večer * 15:30 pro děti 
24:00 bohoslužba 
slova

* 7:15 
rorátní mše sv. se zpěvy 
22:00

So 25. 12. - Boží hod vánoční 7:30, 9:00 a 10:30 8:45

Ne 26. 12. - Svátek sv. Štěpána 7:30, 9:00 a 10:30 8:45

Po 27. 12. - Svátek sv. rodiny 8:00

Pá 31. 12. - Silvestr 17:00 (!)

So 1. 1. - Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie

7:30 a 10:30 
(9:00 nebude!)

8:45

Ne 2. 1. - 2. neděle po narození Páně 7:30, 9:00 a 10:30 8:45

* Vzhledem k vývoji pandemické situace může dojít ke změně. Sleduje proto webové stránky farnosti nebo ohlášky.

Betlémské světlo:

V kostele v Lobzích:
23. 12. 15:00 – 17:00
24. 12. 10:00 – 24:00

V kostele sv. Jiří
24. 12. 8 - 8:30 
a 21:30 – 23:00

Pravidelná příležitost ke svátosti 
smíření v kostele sv. Martina a Prokopa 
před bohoslužbami:
Neděle 7:00 - 7:25; 8:30 - 8:55 a 10:00 
- 10:25
Středa, Pátek 17:30 - 17:55

Nedělní bohoslužby během adventu 
v Lobzích:
7:30; 9:00; 10:30 
(u sv. Jiří zůstávají v 8:45)

Autor: Farnost Plzeň – Lobzy
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Pomník u Berounky připomíná 
legendárního ornitologa Boška

Autor: Jan Švábek
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Pomník stojí u břehu Berounky, kde Václav Bošek míval nataženou ornitologickou 
síť na ledňáčky. V létě 1989 ho zde v 16 letech poprvé potkal Karel Makoň.

Nový pomník věnovaný Václavu Boškovi.

Zd
ro

j: 
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P
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O

P

V Homolkách vznikla 
zimoviště pro ježky

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Na doubraveckého rodáka a legendu 
české ornitologie Václava Boška dává 
vzpomenout nový pomník, který od 
října zdobí břeh Berounky na území 
čtvrtého plzeňského obvodu.

„Považuji za důležité, aby se nezapomnělo 
na to, co všechno pan Václav Bošek udělal 
pro mě a DES OP (Dobrovolný ekologic-
ký spolek – ochrana ptactva, pozn. redak-
ce),“ vysvětluje vznik pomníku současný 
šéf spolku a šéf Záchranné stanice živo-
čichů v Zábělské ulici Karel Makoň.

Václav Bošek zemřel letos v dubnu v 85 
letech. Celou svou profesní kariéru strá-
vil ve Škodových závodech v Plzni, kde 
pracoval i v náročném provozu slévárny 
a kovárny. Zkušenosti a znalosti ze zámeč-
nického řemesla dokázal využít při sesta-

vování ornitologických zařízení.

„Upletl mnoho sítí v domácích podmínkách 
jeho bytu 2+1 v Plzni na Doubravce. V zá-
mečnické dílně pak vznikaly geniálně jed-
noduché sklopky na všechny možné druhy 
ptáků, hliníkové tyče na sítě a stupačky na 
stromy,“ uvádí na svém webu Česká společ-
nost ornitologická.

Unikátní byla funkčnost těchto domácích 
výrobků, které šly navíc velmi dobře složit 
do batohu, který byl pro postavu Václava 
Boška charakteristický.

Podle bývalých kolegů Bošek nikdy neměl 
problém určit druh ptáka, jeho pohlaví nebo 

věk. Ročně dokázal chytit stovku slavíků 
a ledňáčků, v zimě se pak soustředit 

na dravce a sovy. Za pouhý rok zvlá-
dl okroužkovat až tři tisíce jedinců, 
za celý život jich bylo až neuvěřitel-

ných 80 tisíc.

Mezi jeho oblíbené lokality patřila krajina 
soutoku Berounky u sv. Jiří v Plzni, kde nyní 
legendu české ornitologie a jednoho z otců 
Záchranné stanice živočichů v Plzni připomíná 
nový pomník od sochařů a zároveň manže-
lů Jitky a Marcela Stoklasových z Nečtin. Za 
myšlenkou stojí právě Karel Makoň.

„Pan Bošek byl pro mě velkým učitelem 
a člověk, který mě, aniž by to tušil, výrazně 
ovlivnil a nasměroval. Díky němu jsme za-
ložili a vznikl DES OP, který od roku 1992 
provozuje Záchrannou stanici živočichů Pl-
zeň a věnuje se praktické ochraně přírody,“ 
uvádí Karel Makoň.

V doubraveckém parku V Homolkách 
i letos vzniklo několik zimovišť pro 
ježky, které v místě založili zaměst-
nanci úřadu čtvrtého plzeňského ob-
vodu. Cílem je pomoci ježkům přeč-
kat zimu.

Stejně jako v loňském roce, i letos mo-
hou lidé na Doubravce vidět kupky listí 
doplněné o cedulky s obrázkem ježka 
a popisem, k čemu zimoviště slouží. Prá-

vě do zimovišť se 
mohou ježci 

zachumlat 
a  p ř e č k a t 
v  n ich př i -

cházející mra-
zivé počasí, které 

je jim často osudným.

Podle statistik zimu nepřežije každý 
čtvrtý ježek. Důvodem je právě chybě-
jící zázemí na zimování. Pro hibernaci 
přitom ostnatým sympaťákům stačí prá-
vě kupka listí, skupina keřů či trávy. In-
spirovat se může každý, na zahradě se 
pak ježci majitelům pozemku odvděčí 
likvidací škůdců včetně slimáků.
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Střípky 
z Totemu

Autor: TOTEM Doubravka

Okénko 
zastupitelů

Bc. Stanislav Ptáčník, DiS.
zastupitel a předseda majetkové komise MO Plzeň 4 za ODS

Bc. Jan Hutter 
zastupitel MO Plzeň 4 za Českou pirátskou stranu

Jablkohraní na Doubravce. Zd
ro

j: 
To

te
m
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o

ub
ra

vk
a

Přesto, že byl letošní Totemový rok ji-
ný, než bylo v plánu, Totem tu stále byl 
a je pro všechny.

„Od jara jsme se vídali na rozcestníkových 
akcích, pravidelných kurzech, mezigene-
račně zahradničili s dětmi z 50. MŠ. Na 
podzim jsme si se seniory a dětmi ze ZŠ 
Plzeň-Újezd užili krásný čas v Habrmannově 
parku při Jablkohraní. Nově jsme nabíd-
li prohlubování znalostí práce s chytrým 
telefonem nebo tabletem, hrátky s češti-
nou či hravou kavárnu,“ říká Martina Šat-
rová z Totemu.

Příští rok chce Totem Doubrav-
ka navázat na stávající 

aktivity. „Máme v plánu 
pokračovat s Klubem 

zahradníků, mezigene-
račním zahradničením dětí 

a seniorů, setkáváním škol-
ních dětí a seniorů a hledat 
nová témata spojená se za-
hradou,“ dodává Martina 
Šatrová.

Totem naváže i s pomocí se-
niorům v ovládání techniky, 
plánuje větší akce, které se 
v minulosti osvědčily. „Děku-
jeme vám všem, kteří dělá-
te Totem takovým, jakým je, 
krásným místem setkávání 
se,“ uzavírá Martina Šatrová.

Milí spoluobčané,

dovolte mi představit se Vám. Zastupuji 
Vás v tomto volebním období na našem 
obvodě jako člen Zastupitelstva, Kontrolní-
ho výboru a Finanční komise MO Plzeň 4.

Jsem velice rád, že se ve spolupráci s ve-
dením obvodu podařilo v okolí mého by-
dliště obnovit pískoviště s lavičkami v ulici 
Nad Týncem a také vylepšit stav zdejšího 
vnitrobloku.

S kolegy v Kontrolním výboru řešíme mnohé 
problémy na Doubravce, např. se snažíme 

vyhledáváním a odstraňováním autovraků 
uvolňovat kritický nedostatek parkovacích 
míst. Sledujeme zlepšení využívání kontej-
nerů na odpad a jejich pravidelné vyvážení.

Já osobně se pravidelně přidávám k mnoha 
dobrovolníkům při tradičních akcích Ukliď-
me Česko, při kterých se daří čistit parky 
a veřejná místa od nelegálních skládek.

Mým velkým zájmem je focení sportovců 
a sportovních akcí. Publikované fotografie 
jste mohli zhlédnout na webu iDnes, ČT 
sport, iSport – americký fotbal, Domažlický 
deník – univerzitní hokej, Mittelbayerische.

de, Blizz Regensburg, 
RedBull, iROZHLAS – 
roller derby.

Těší mne kulturní život 
v Habrmannově parku 
i v novém parku v Čer-
veném Hrádku, rád se setkávám s lidmi na 
těchto akcích.

Doufám, že se i nadále i díky podnětům 
obyvatel Doubravky bude dařit zlepšovat 
stav městského obvodu Plzeň 4.

Vážení spoluobčané,

jsem předsedou Komise majetkové, která 
působí jako poradní orgán Rady našeho 
obvodu. Naším úkolem je projednávat pro-
blematiku týkající se nakládání s městským 
majetkem na našem obvodu. Scházíme 
se pravidelně každý měsíc a výsledkem 
naší práce jsou doporučení, jak postupo-
vat s nájemními smlouvami, ať při uzaví-
rání nových, tak v jejich úpravách nebo 
ukončení. Doporučujeme rovněž Radě, 

jaké stanovisko má zaujmout ve věci 
směn, nákupů či prodejů nemovi-

tostí ve vlastnictví města.

Loni jsme se kvůli protiepidemic-
kým nařízením neměli možnost po-

tkávat na našich řádných schůzích. A tak 
nouzovým řešením byla cesta videokonfe-
rence. Přesto, že tato forma jednání byla 
s ohledem na velké množství textových 
a zejména grafických podkladů kompli-
kovanější, dokázali jsme se s touto situací 
vyrovnat. Naštěstí letos již od dubna se 
můžeme setkávat fyzicky, což nám jed-
nání značně usnadňuje.

Doporučili jsme například částečné sníže-
ní nebo i odpuštění nájemného pro pod-
nikatele za účelem zmírnění negativních 

dopadů koronavirové 
krize těm, kteří v této 
době neměli možnost 
naplno podnikat. Pro-
jednali jsme majet-
koprávní vypořádání 
v souvislosti se stavbou 
lokalita Plzeň-Újezd a doporučili jsme vy-
koupit a směnit rozsáhlé pozemky, které 
umožní další rozšíření oblíbeného Lobez-
ského parku a přilehlých vodních ploch.

Všichni doufáme, že nám naši práci již 
žádná opatření nebudou omezovat, tak 
snad se nám to splní. Vám všem pak pře-
ji hodně zdraví a klidné prožití vánoč-
ních svátků.
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Svatomartinské hody 
provoněly Doubravku

Na Doubravku dorazil i svatý Martin na bílém koni.

O husí dobroty byl velký zájem. Na akci se s vlastní show předvedl i šéfkuchař Martin Havlík (vlevo).
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Autor: Redakce MO Plzeň 4

Skvělá atmosféra, dobré jídlo a pití v do-
provodu živé muziky nebo kuchařské 
show, tak vypadaly Svatomartinské ho-
dy, které proběhly v neděli 15. listopadu 
v Habrmannově parku na Doubravce.

Servírovala se propečená husa a husí kal-
doun od letošního vítěze festivalu polévek – 
vyhlášené restaurace U Sousedů. Skvěle 
uvařená jídla mohli návštěvníci spárovat 
s velkým množstvím tuzemských svato-
martinských vín. Na Doubravku dorazila 
zhruba dvacítka vinařství, mezi nimi napří-
klad vinařství Moravčík, Vican, Lobkowicz, 
Doležal nebo Sedlec.

„Lidé se o vína zajímají čím dál tím více. 
I když jsme v Plzni, hlavním městě piva, 
překvapuje nás, kolik informací o vínu zde 
lidé mají,“ prozradil jeden z přítomných vi-
nařů Karel Kunc.

Na akci nechyběla ani cimbálová kapela 

Muzička, Strašlivá podívaná a atmosféru 
zpříjemnili také písničkáři Jakub Kořínek 
a Katka Misíková. Nadšenci vaření si pak 
mohli užít kuchařskou show známého ku-
chaře Martina Havlíka a nakonec přijel ta-
ké svatý Martin na bílém koni.

„Sice nenesu sníh, ale snad svatý Petr 
dá a nějaký nám pošle,“ prohlásil svatý 
Martin. A prosba byla vyslyšena – první 
sníh přišel už o posledním listopado-
vém víkendu.
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Teprve pětiletá Kristýna Kubičková se 
stala vítězkou soutěže o nejlepší návrh 
obrázku na letošní oficiální PF městského 
obvodu Plzeň 4. Do soutěže se zapojilo 
všech šest mateřinek na Čtyřce, které na 
úřad zaslaly desítky zdařilých výkresů.

Vítězkou soutěže vedení obvodu vyhlásilo 
teprve pětiletou Kristýnu Kubičkovou z 54. 
mateřské školy. Motiv kostelu svatého 
Jiří s vánočním stromem v popředí se stal 
předlohou pro letošní oficiální PF obvodu.

Rovněž další výtvory byly opravdu zdařilé. 
Na druhém místě se umístila dvojice auto-
rek Anna Ungrová a Kristýna Fialová z 50. 
mateřské školy. Také jim vedení obvodu 
přišlo pogratulovat a předat ocenění. Na 
třetím místě skončili Bedřich Diesl a Tadeáš 
Štokr z 57. mateřské školy.

Děti v Lazaretní mají 
novou výukovou stezku

Letošní PF Čtyřky navrhla 
pětiletá Kristýna Kubičková

Autor: Jan Švábek
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Autor: Redakce MO Plzeň 4, 
ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči Plzeň

Ruku k dílu přiložili i žáci. Zd
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Novou terénní nácvikovou stezku k vý-
uce prostorové orientace pro zrakově 
postižené žáky nebo trvalkové záhony 
mají v Základní škole a mateřské škole 
pro zrakově postižené a vady řeči v Laza-
retní ulici 25. Projekt „Hurá na zahradu“ 
vznikl díky finančnímu příspěvku 170 
tisíc korun od Nadačního fondu Zelený 
poklad.

„K terénní stezce vede přístupová pěšina, 
která byla za pomoci žáků z obou stran 
osázena nízkými půdokryvnými rostlinami 
vysázenými ve velkých blocích doplněné 
o stromečkovité keře hortenzie, které kvetou 
výraznými květy,“ říká Ludmila Navrátilová 
z vedení školy.

Květenství po usušení budou žáci dál 
využívat k tvorbě výrobků z přírodních 
materiálů a jiným výtvarným činnostem. 
V rámci projektu před školou vznikly také 
trvalkové záhony, které byly osázené by-
linkami, okrasnými travami, keři a v různém 
období kvetoucími květinami.

Prostory využívají děti k relaxaci a ke hře 
v rámci školní družiny. Ve školní zahradě 
díky projektu přibylo pět dřevěných truhlí-
ků, které naši žáci využívají při pracovních 
činnostech jako součást výuky, kdy se učí, 
jak pečovat o rostliny, a budují si tak vztah 
k přírodě.

„Půdní organismy a život v půdě mohou 

naši žáci pozorovat přes pozorovací okénko 
nového kompostéru, který jsme umístili mezi 
stromy v zadní části naší zahrady. Učí se zde 
o způsobu využití biodegradabilních odpadů 
k výrobě organického hnojiva – kompostu, 
a co všechno z bioodpadu je vhodné využít 
ke kompostování a co procesu tlení vadí,“ 
dodává Ludmila Navrátilová s tím, že se 
všichni ve škole i školce už těší na jaro, až 
se zahrada ukáže v celé své kráse.

Obrázek Kristýny Kubičkové se 
stal ústředním motivem letošního 
PF městského obvodu Plzeň 4.

Výkres Anny Ungrové 
a Kristýny Fialové z 50. MŠ.

Návrh Bedřicha Diesla a Tadeáše 
Štokra z 57. mateřinky. Zd
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50
 m

in
.

STŘEDA 9.
00 TŘI SILÁCI NA SILNICI 6+26

50
 m

in
.

ČTVRTEK 9.
00 TŘI SILÁCI NA SILNICI 6+27

28

50
 m

in
.

PÁTEK 9.
00 TŘI SILÁCI NA SILNICI 6+

29

15
.0

0

55
 m

in
.

SOBOTA

KOLÍBÁ SE VELRYBA 3+

55
 m

in
.

PONDĚLÍ 9.
00 KOLÍBÁ SE VELRYBA 3+31

K
LU

B
K

LU
B

Přístupnost11+ Hostující souborHVečerní premiéra!P!Ranní premiéra!P!

Změna programu vyhrazena. 
www.divadloalfa.cz

reservace - informace - pronájmy - zájezdy
POKLADNA DIVADLA PLUTO - Masarykova 75, Po - Čt od 15 do 19 hodin

a během představení, tel.: 606 280 010
PRONÁJMY, ZÁJEZDY - Anna Kupková, tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz

JINDŘIŠKA KIKINČUKOVÁ principálka divadla - tel.: 602 502 249, 602 526 533, divadlo_pluto@volny.cz
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ - Út a Čt 15-19 hod., tel.: 733 224 259, pluto.divadlokomedie@seznam.cz

www.divadlo-pluto.cz

LEDEN ‘22

* hvězdičkou označená představení a nedělní odpolední 
představení jsou vhodná i pro děti cca od 8 let.

Středa
12 / 1
19.00

Středa
19 / 1
19.00

Středa
26 / 1
19.00

Neděle
23 / 1
14.00

Neděle
30 / 1
14.00

Pondělí
17 / 1
19.00

Pondělí
24 / 1
19.00

Pondělí
31 / 1
19.00

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

Detektivní komedie Paula Pörtnera, překlad Petr Novotný

SPLAŠENÉ NŮŽKY
Autorská práva k dramatickému textu a překladu v České republice zastupuje Aura-pont s.r.o., Veslařský 

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

komedie F. Vebera

BLBEC K VEČEŘI

komedie F. Vebera

BLBEC K VEČEŘI

Americký muzikál Neila Simona

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
aneb Ve dvou se to hraje líp

komedie F. Vebera

BLBEC K VEČEŘI

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
Komedie s Bronislavem Kotišem v pětiroli manželů


