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Svátek na Chlumu

Do oslav státního svátku 28. října a 104. výročí 
vzniku samostatného československého státu 
se v Plzni zapojila i rozhledna na Chlumu, 
kterou při této příležitosti ozdobila státní 
vlajka. Zároveň se jednalo o jednu z po-
sledních možností, jak rozhlednu navštívit. 
V listopadu bylo otevřeno nepravidelně 
o víkendech a ve státní svátek, pokud to 
umožnilo počasí.

Příběhy pamětníků odvysílá 
Rozhlas

Mimořádný počin mají na svědomí žáci 
základní školy v Újezdě, kteří pod vedením 
učitelky Ivy Pleskačové zpracovali příběh 
pamětnice Jarmily Jakubcové, jež figuro-
vala v Občanském hnutí a v minulosti byla 
i starostkou městského obvodu Plzeň 4. Její 
rodina se nebála postavit komunistickému 
režimu. Příběh odvysílá Český rozhlas Plzeň 
19. prosince ve 14:35 hodin a 22. prosince 
v 11:10 hodin.

TOTEM zve na Andělské zvonění

TOTEM zve všechny občany bez rozdílu 
věku na tradiční Andělské zvonění, které 
proběhne dne 2. prosince od 15 do 18 
hodin v OD Centrum Doubravka. „Přijďte 
si k nám za doprovodu laskavých andělů 
vyrobit dáreček pro sebe či pro toho, koho 
máte rádi, popovídat si, užít si příjemný 
adventní čas. Moc se na všechny těšíme,“ 
říká Martina Šatrová z TOTEMu Doubravka.

Milí sousedé,

opět se blíží konec roku a my 
vstupujeme do krásného před-
vánočního období adventu. 
Ulice na naší Čtyřce už září 
vánočními světly, obchody 
zdobí vánoční výlohy a my 
završujeme přípravy na tra-
diční rozsvícení vánočního 
stromu.

Doufám, že letošní vánoční svátky bu-
dou více než v předešlých dvou letech 
časem společně stráveným, časem lásky, 

přátelství, časem společně prožitého 
štěstí a v neposlední řadě také časem 
klidu, který mnohým z nás vzala z my-
sli covidová pandemie a s ní souvise-
jící opatření.

K vánočnímu období patří 
také pomoc druhým. Právě 
uplynulé dva roky více než 
kdy jindy ukázaly, že my 
jako český národ pomáhat 
umíme, a to nejen sami sobě, 
ale i ostatním.

Velmi mě těší, že svou so-
lidární tvář v těžké době 
ukázalo také město Plzeň. 

Většina městských zastupitelů se ve-
řejně zavázala, že město Plzeň svým 
občanům zastropuje ceny nájemného, 

vodného a stočného, teplé vody, tepla 
a svozu odpadu. Věřím, že tato pomoc 
nebude nezanedbatelná.

Plně tento solidární krok ze strany města 
podporuji a jsem přesvědčen, že soli-
dární se svými občany bude naše město 
i v dalších letech, a to nejen v období 
krize nebo Vánoc. Totiž, ideálně bychom 
se každý den měli chovat tak, jako by-
chom prožívali Vánoce po celý rok.

Závěrem bych Vás rád pozval na zmíněné 
rozsvícení našeho vánočního stromu, 
které už tradičně proběhne v Habrman-
nově parku v sobotu 26. listopadu od 16 
do 18 hodin. Těším se na setkání s Vámi.

Vás starosta 
Tomáš Soukup

Aktuality 
ze Čtyřky

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Kosmetických změn doznalo vedení 
městského obvodu Plzeň 4 v návaznosti 
na říjnové komunální volby. Starostou 
obvodu zůstává i nadále 35letý Tomáš 
Soukup. Místostarosty pro následující 
čtyři roky jsou Zdeněk Mádr, Jan Kakeš 
a Václav Beran.

Nové vedení zvolilo ustavující zastupitelstvo 
městského obvodu Plzeň 4, které proběh-
lo ve čtvrtek 20. října od 16 hodin. Nově 
zvolenou vládnoucí koalici tvoří hnutí ANO 
a ODS s celkem 16 křesly v 25členném 
zastupitelstvu. Kontrolní výbor připadl 
Pirátům.

„Velmi si vážím důvěry občanů a zastupitelů, 
díky kterým mohu pokračovat ve funkci 
starosty. Nechystáme žádnou revoluci, 
vydáme se cestou evoluce,“ říká staros-
ta Tomáš Soukup, pro kterého hlasovalo 
24 z 24 přítomných zastupitelů.

Starosta dodal, že v uplynulých čtyřech 
letech byla rozpracována řada projektů, 
v jejichž realizaci bude vedení pokračovat. 
„Jedná se například o obnovu chaty na 
Chlumu, úpravy Masarykovy třídy nebo 
stavbu mateřské školy v Újezdě. Prioritami 
samozřejmě zůstává i zeleň, bezpečnost 
nebo zapojení občanů do dění v obvodu,“ 
upřesňuje starosta.

Kromě ceremoniálních povinností pod 

funkci starosty připadají oblasti vnitřní 
správy, vnějších vztahů, životního prostředí, 
dopravy a agenda dobrovolných hasičů.

Role řádného hospodáře

Prvním uvolněným místostarostou pak byl 
zvolen 65letý Zdeněk Mádr z ODS, který 
se bude věnovat oblasti finanční, rozpočtu 
a také oblasti nakládání s majetkem.

„Žijeme v nejisté době a období prudkého 
vzrůstu cen energií. Chceme proto být 
řádným hospodářem a věnovat se inves-
ticím, které povedou k úsporám,“ uvádí 
Zdeněk Mádr.

„Prověřujeme moderní způsoby vytápění 
mateřských škol fotovoltaikou a tepelnými 

čerpadly. Budeme usilovat o rekonstrukci 
bývalé školy na Habrmannově náměstí na 
nový úřad, neboť je navržena jako energeticky 
velmi úsporná oproti stávající budově. Věřím, 
že se podaří postavit novou, energeticky 
úspornou školku v Újezdu a zrealizovat 
i další projekty,“ dodává Mádr.

Investice i bezpečnost

Druhým uvolněným místostarostou bude 
dosavadní zastupitel za hnutí ANO a 33letý 
stavební inženýr Jan Kakeš, který dosud 
působil v Atelieru Soukup Opl Švehla. 
Gesčně se bude věnovat oblasti investic, 
územnímu rozvoji a správě budov.

Třetím uvolněným místostarostou pak je 
70letý Václav Beran rovněž z hnutí ANO, 
který se bude dál věnovat oblasti sociální 
a oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.

V Radě městského obvodu Plzeň 4 dále 
usednou neuvolnění členové Martin Barták 
(ANO), Lenka Kočová (ODS) a Lukáš Hegner 
(ODS). Uvolněným předsedou kontrolního 
výboru byl zvolen 44letý Martin Kubin, 
manažer logistiky, který kandidoval jako 
nestraník za Piráty.

Opozici kromě Pirátů (2 mandáty) tvoří 
také hnutí PRO Plzeň (2 mandáty), STAN (2 
mandáty), PLZEŇ 4 V SRDCI – ČSSD a NK 
(1 mandát), lidovci (1 mandát) a TOP 09 (1 
mandát). Koaliční hnutí ANO má celkem 
11 mandátů, ODS pak mandátů 5. Celkem 
zastupitelstvo čítá 25 členů.

Vedení Čtyřky doznalo 
kosmetických změn

Ustavující zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4. Zleva: Jan Kakeš,
Zdeněk Mádr, Tomáš Soukup a Václav Beran.

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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První zasedání zastupitelstva v jeho novém složení.
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Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 4

Zastupitel Kandidující subjekt
Ing. Martin Barták, MBA ANO 2011

Václav Beran ANO 2011
Ing. Lenka Brodzianská ODS

Ing. Jan Hajšman STAN
Mgr. Lukáš Hegner ODS

Bc. Michal Chalupný ČSSD
Ing. Jan Kakeš ANO 2011

Mgr. et Mgr. Lucie Kantorová ANO 2011
Mgr. Milan Karas ANO 2011

Ing. Luboš Kastner PRO Plzeň
Václav Kašpar ODS

Mgr. Marcela Kliková ANO 2011
Bc. Lenka Kočová ODS
Bc. Martin Kubin Česká pirátská strana
Ing. Václav Lacyk TOP O9
Ing. Zdeněk Mádr ODS

Mgr. Eva Markvartová PRO Plzeň
Mgr. Václav Michálek ANO 2011

Mgr. Marta Michálková ANO 2011
Ing. Helena Regnerová KDU-ČSL

Tomáš Soukup ANO 2011
Ing. Daniel Soutner STAN

Mgr. Jana Tomšíková Česká pirátská strana
Mgr. Lukáš Zelinka ANO 2011

Tomáš Žalud ANO 2011

Rada městského obvodu Plzeň 4

Ing. Martin Barták, MBA
ANO 2011

Bc. Lenka Kočová
ODS

Mgr. Lukáš Hegner
ODS

Tomáš Soukup
ANO 2011

Ing. Zdeněk Mádr
ODS

Ing. Jan Kakeš
ANO 2011

Václav Beran
ANO 2011
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Pane starosto, jak vnímáte výsledek 
voleb ve čtvrtém plzeňském obvodu?

Velmi si vážím podpory, kterou naše kan-
didátka ve volbách získala. Chtěl bych na 
tomto místě poděkovat všem našim voličům, 
ale i voličům ostatních stran, kteří k volbám 
přišli. Z výsledku mám velkou radost, ale 
přijímám ho se vší pokorou a vnímám ho 
také jako velký závazek, abychom občany 
v dalších čtyřech letech nezklamali.

Nová koalice doznala oproti předchozímu 
funkčnímu období spíše kosmetických 
změn. Znamená to, že jste byli s dosa-
vadní spoluprací spokojeni?

Určitě ano. Pro mě osobně je důležité, že 
jsme vždy našli politickou shodu a mohli tak 
úspěšně realizovat náš volební program. To 
očekávám i od nově složené Rady, s jejíž 
podobou jsem velmi spokojen, a věřím, že 
bude pracovat ve prospěch našeho obvodu.

Jaké jsou priority pro další funkční 
období?

Prioritou je určitě pokračovat v projektech, 
které se nám podařilo nastartovat, ať už 
je to proměna Masarykovy třídy, obnova 
chaty na Chlumu nebo výstavba nové 
školky v Újezdě. Projekty už jsme představili 
veřejnosti a pracujeme na jejich realizaci. 
Další prioritou jsou projekty, které se nám 
dosud realizovat nepodařilo – konkrétně 
se jedná o obnovu Lopatárny a historické 
budovy bývalé konzervatoře na Habrman-
nově náměstí, do které chceme přesunout 
úřad, který je v současnosti ve dvou menších 
budovách s omezenými prostory.

Proč se zatím tyto projekty nepodařilo 
realizovat?

Co se týče objektu bývalé konzervatoře, je 
třeba říct, že vlastníkem objektu je město 
Plzeň. S městem panuje shoda na tom, že 
se do budovy přesune náš úřad. Rekon-
strukce je ale finančně velmi náročná, takže 
jsme závislí právě na pomoci od města. 
Bohužel minulé vedení Plzně, respektive 
gesční radní upřednostnili jiné projekty. 
Pevně věřím, že nová koalice bude v tomto 
směru vstřícnější.

A Lopatárna?

Rozvoj Lopatárny a její obnovu bohužel 
brzdí spor soukromých vlastníků. Snažili 
jsme se v tomto směru s nimi jednat, aby-
chom situaci takzvaně odšpuntovali, ale 
bohužel neúspěšně. Chci v tomto směru 
ještě více působit jako mediátor a vyzkoušet 
další možné cesty, jak věc posunout tak, 
aby Lopatárna ožila a opět sloužila široké 
veřejnosti. Nejdříve si ale chceme sednout 
k jednomu stolu se zainteresovanými 
stranami a jednat.

Nový primátor sdělil, že chce více zapojit 
starosty do celoměstského dění. Co na 
to říkáte?

Souhlasím s tím. Starostové jsou vždy první 
na ráně, když se něco v jejich obvodu děje. 
Často ale bohužel nemáme potřebné pra-
vomoci a podporu, abychom věci dokázali 
efektivně a rychle řešit. Jsem rád, že nový 

primátor je takové spolupráci nakloněný.

Jaké je řešení? Více pravomocí pro sta-
rosty plzeňských obvodů?

Přesně tak. Starostům obvodů se v minu-
losti pravomoci ubíraly, nejsme účastníky 
stavebních řízení a nemůžeme ovlivňovat 
odměňování strážníků podle toho, jak jsme 
s jejich prací na území obvodu spokojeni. 
Obvody drží také minimum majetku. V těchto 
případech bych uvítal, aby pozice starostů 
obvodů byla ve městě silnější. Jako velký 
posun už ale vnímám to, že se s námi chce 
město více bavit. Budu moc rád, když město 
a obvody potáhnou za jeden provaz.

Budete chtít pokračovat v participativním 
rozpočtu?

Určitě ano. Participativní rozpočet se nám 
hodně osvědčil, je to skvělá šance, jak zapojit 
naše občany do rozhodování o investicích 
v našem obvodu. Slibuji, že v participaci 
s občany budeme pokračovat dál. Komuni-
kace je jedním ze zásadních klíčů k úspěchu.

Tomáš Soukup: Město a obvody 
by měly táhnout za jeden provaz

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Rekonstrukce Červenohrádecké, stavební 
akce, na kterou místní občané čekali léta, 
je v plném proudu. Od začátku prací 
už uplynuly čtyři měsíce. Pro zlepšení 
komunikace s občany obvod zprovoznil 
speciální e-mailovou adresu.

„Jsme moc rádi, že jsme začali splácet dluh 
z minulosti. Plně si ale uvědomujeme, že 
jednotlivé práce nebo dopravní omeze-
ní znamenají pro místní občany značný 
diskomfort, který je však při takové akci 
nevyhnutelný. I když nejsme investory akce, 
chceme vyjít našim občanům co nejvíce 
vstříc, proto jsme zřídili e-mailovou adresu 
cervenohradecka@plzen.eu, kam nám lidé 
mohou posílat dotazy,“ říká starosta obvodu 
Tomáš Soukup.

Společná investice města Plzně a Plzeňského 
kraje zahrnuje celkem pět fází. V současnosti 
se na konkrétních úsecích pracuje mimo jiné 
na rekonstrukci vozovky, stavbě chodníků 
a cyklostezky, odvodnění komunikace, veřej-
ném osvětlení a probíhají také přeložky sítí.

Stavba by měla být hotova do srpna 2024. 
Cílem investice za téměř 100 milionů korun 
je zvýšit bezpečnost řidičů, cyklistů a pěších.

Předání celkem sedmi kusů čerpadel 
Tohatsu od firmy ZHT Group s.r.o. pro 
plzeňské dobrovolné jednotky hasičů 
proběhlo během měsíce října.

Nákup v hodnotě více než dva miliony 
korun zrealizoval Magistrát města Plzně.

„Předání proběhlo na hrádecké nádrži, 
kterou jsme den předtím zkulturnily po-
sekáním a úklidem. Na místě proběhlo 
oficiální předání techniky včetně zaškolení 
strojníků zúčastněných sborů. Jedná se 
o Bukovec, Černice, Červený Hrádek, 
Doudlevce, Malesice, Radobyčice a Újezd,“ 
uvedli zástupci červenohrádeckého sboru 
dobrovolných hasičů.

Čerpadla na-
hrazují desítky 
let staré PS12 
a posunují tak 
dobrovolné 

jednotky na vyšší standart. „Je třeba vyjádřit 

vděk Magistrátu města Plzně, že podporuje 
i svoje menší jednotky a udržuje je v akce-
schopném stavu technikou, na kterou by 
z rozpočtu jednotlivých obvodů nedosáhli,“ 
doplnili zástupci sboru ze Čtyřky.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Práce na Červenohrádecké 
jsou v plném proudu

Magistrát dal dobrovolným 
hasičům čerpadla za dva miliony
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Současné práce na rekonstrukci Červenohrádecké.

Stavba má být hotova v roce 2024.

Předání nových čerpadel proběhlo v Červeném Hrádku.
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Čtvrtý městský obvod se rozrostl o nové 
občánky, které už tradičně vítá starosta 
nebo jeden z místostarostů. Slavnostní 
ceremoniál doplnilo vystoupení dět-
ského pěveckého sboru pod vedením 
Bedřišky Koželuhové. Rodiče dostali 
pro děti tašky plné dárků.

„Všem rodičům a narozeným dětem přeji 
hodně zdraví, lásky a samozřejmě štěstí. Přeji 
dětem, aby do života vykročily správnou 
nohou a aby byl jejich život mimořádně 
úspěšný,“ uvedl místostarosta Zdeněk Mádr, 
který se zúčastnil jednoho z podzimních 
vítání občánků.

Přihlásit děti na vítání občánků je možné 
prostřednictvím formuláře, který si zájemci 
mohou stáhnout na webových stránkách 
umo4.plzen.eu, a to v kolonce vybrané 
životní situace v sekci Úřad a samospráva. 
Vyplněný formulář je poté nutné podat 
prostřednictvím podatelny.

Čtyřka se rozrostla 
o nové občánky

Senioři z Doubravky za 
sebou mají úspěšný rok

Autor: Ing. Bohuslav Kural, 
předseda spolku

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Téměř rok fungování má za sebou 
obměněný výbor organizace Seni-
orů ČR působící v Doubravce. První 
narozeniny oslaví v únoru 2023, kdy 
uplyne rovný rok od výroční členské 
schůze.

Spolek má v současnosti 165 členů 
a pro zpestření jejich života uspořádal 
celou řadu akcí.

V květnu zájezd do Mariánské 
Týnice, Kralovic a Kožlan, 
v červnu do Kolína a Kutné 
Hory, v říjnu do Spáleného 
Poříčí, Rožmitálu a Březnice.

Dále se senioři zúčastnili vycházek např. 
na Zadní Roudnou, Mikulku, z Božkova 
do Lobezského parku a v listopadu je 
připravena exkurze do prostor Hasičského 
záchranného sboru na Košutce.

Dvě středy v měsíci se scházejí na besedě 
o svých problémech, které potom mohou 
řešit pomocí právní i sociální poradny 

pro seniory. Rovněž dvakrát měsíčně 
mají možnost se pobavit na kulturním 
odpoledni ve velkém sále Doubraveckého 
klubu. O všech akcích jsou s předstihem 
dány informace ve vývěsních skříňkách 
rozmístěných po obvodě.

Tyto aktivity jsou možné díky podpoře MO 
Plzeň 4, kterému tímto senioři Doubravky 
děkují. Věříme, že informace o naší činnosti 
bude pozvánkou pro další seniory z naší 
čtvrti, kteří si členstvím ve spolku zpříjemní 
podzim svého života.

Zd
ro

j: 
Ú

M
O
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O vítání občánků je tradičně zájem.

Občánky na podzim přivítal místostarosta Zdeněk Mádr. Úřad vítá nové občánky několikrát do roka.Zd
ro

j: 
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Třicet pět představení, patnáct měst a ví-
ce než sedm tisíc nadšených japonských 
diváků za 55 dnů, tímto výčtem se může 
pochlubit doubravecké Divadlo ALFA, 
které se prvního října vrátilo ze svého 
dosud nejdelšího turné po Japonsku.

Loutkářské putování inscenace Tomáše 
Dvořáka „Pozor, Zorro!“ v japonštině vy-
prodalo velké sály v japonských metro-
polích Tokio, Osaka, Nagoya nebo Kjotó 
a zavítalo i na další místa. Potvrdilo se tak, 
že Divadlo ALFA po úspěchu inscenací Tři 
mušketýři v roce 2018 a Johannes Doktor 
Faust v roce 2019 je aktuálně nejoblíbe-
nějším českým loutkářským souborem 
v Japonsku.

Čekání na představení Plzeňanů přitom 
trvalo dva roky. Partnerské Divadlo PUK, 
které turné produkovalo, totiž muselo kvůli 
pandemii nemoci covid-19 turné dvakrát 
odložit. „Během tohoto odkladu však při-
bývalo dalších zájemců mezi japonskými 
pořadateli a turné se nakonec oproti plánu 
rozšířilo o dva týdny,“ uvedl ředitel Divadla 
ALFA Jakub Hora.

Plzeňští herci, kterých se do Japonska 
vydalo celkem 11, realizovali kromě 
představení také tři workshopy, kde 

představili hraní s českou marionetou 
a vyráběli s dětmi loutky. Na oplátku 
dostali čeští herci od japonských kole-
gů z Minami Awaji školení, jak ovládat 
loutky stylu bunraku.

Úspěšně se Alfa představila i na českém 
velvyslanectví v Tokiu, kde hravě vypro-
dala dvě představení. Velmi vřelé přijetí 
se loutkářům dostalo i v partnerském 
městě Plzně Takasaki.

Fenomenální úspěch představení Pozor, 
Zorro! během turné vyvolal v Japonsku 
zájem o další inscenace Divadla ALFA 
a o spolupráci s českými loutkáři. „Během 

letošního hostování jsme dostali pozvání 
na dva japonské festivaly v roce 2024. 
Jednáme také o společném představe-
ní českých a japonských loutkářů v roce 
2024,“ upřesnil Jakub Hora.

Organizátorem japonského turné bylo 
spolu s Divadlem ALFA divadlo Puppet 
Theatre PUK, spolupracovalo České cen-
trum Tokio. Turné se konalo pod záštitou 
Velvyslanectví ČR v Tokiu a UNIMA Japan, 
za podpory Ministerstva kultury České 
republiky, Fondu na podporu kultury 
a umění Ministerstva kultury Japonska 
a Japan Arts Council.

Darujte svým blízkým originální dárek Divadla PLUTO

Dárkový poukaz s propiskou a kapesním kalendáříkem za 450,– Kč.

Předplatné pro rok 2023 (7+1 vstupenka zdarma) s nástěnným kalendářem, propiskou a kapesními kalendáříky jako 
bonus za 2.800,– Kč. Po slevě pro seniory starší 65 let jen za 1.980,– Kč.

Pobaví vás unikátní DVD Tajemství Divadla PLUTO za pouhých 200,– Kč. Zábavné vyprávění herců a známých osobností 
(Z. Troška, A. Procházka, L. Langmajer, P. Kikinčuk atd.) Vás provede dvaceti lety existence tohoto v Česku ojedinělého 

a svérázného divadla.

Dárkové poukazy, kalendáře i DVD,stejně jako nástěnný kalendář (99,– Kč), propiska (40,– Kč) či kapesní kalendář 
(10,– Kč), můžete zakoupit i samostatně v pokladně divadla.

Více informací naleznete na stránkách Divadla Pluto či mob. 602 502 249 nebo 733 224 259

Divadlo ALFA má za sebou 
velké turné po Japonsku

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Turné Divadla Alfa v Japonsku sklidilo fenomenální úspěch. Zd
ro

j: 
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Bývá obvyklé, že dospělí předčítají dě-
tem. Žáci 14. základní školy však tento 
zvyk obměnili a 23. září přišli svou čet-
bou potěšit klienty Domova pro seniory 
sv. Jiří v Mohylové ulici, a to v doprovo-
du paní učitelky Jiřiny Peškové a paní 
ředitelky Heleny Liškové.

Svou milou návštěvou seniory potěšila 
i náměstkyně primátora města Plzně pro 
oblast školství Lucie Kantorová, která je 
současně autorkou myšlenky tohoto pří-
jemného mezigeneračního setkání a nápa-
dem projektu Žáci čtou seniorům nadchla 
i doubraveckou „čtrnáctku“.

Mladí čtenáři Kateřina Tolarová, Lucie Vold-
řichová, Tereza Divišová a David Štěpán se 
na návštěvu seniorů velmi těšili a zároveň si 
byli vědomi zodpovědnosti, jakou s sebou 
tento úkol přináší, proto si příběhy z knihy 
Věrtel pohádek a pověstí z celého Česka od 
Markéty Čekanové a Zdeňka Zajíčka pečlivě 
vybrali tak, aby svým posluchačům připo-

mněli místa, která znají a jsou jim blízká.

Všichni se tak společně mohli v myšlenkách 
přenést do Prahy, Horažďovic či Chlumčan. 
Největší ohlas vzbudila pohádka O největ-
ším betlému. Přítomné seniorky potvrdily, že 
o adventu navštěvují plzeňský betlém, který 
jim vždy spolu s horkým svařákem vykouzlí 
dokonalou vánoční náladu.

„Je tu moc příjemná atmosféra a milé 
prostředí,“ pochvalovala si žákyně Lucie 

Voldřichová, „jsem moc ráda, že jsme se 
spolužáky mohli být zprostředkovatelé hez-
kého zážitku.“ Její slova podpořila i jedna 
z klientek domova, která uvedla, že vždy 
s chutí a hodně četla, ale nyní jí již oči dobře 
neslouží, proto je nadšená, že si může takto 
knihy znovu užívat. David Štěpán dodal, že 
je rád, že si mohl zkusit dramatický projev 
před publikem a že i on se už moc těší na 
další setkání.

Poté, co 54. mateřská škola na začátku 
letošního školního roku představila 
novou atrakci v podobě profesionálně 
namalovaných interaktivních chodníků, 
přišla hned na podzim s další novin-
kou – interaktivními květinami s úkoly 
umístěnými přímo na oplocení areálu.

Cílem maleb bylo pomoci dětem mimo 
jiné rozvíjet jejich znalosti, vnímání, kri-
tické myšlení, pohyb, reakce a kreativní 
tvorbu. Protože se malby líbily jak dětem, 
tak rodičům, rozhodlo se vedení školky 
v zábavných a edukačních aktivitách 
pokračovat.

„Na oplocení naší školky při Staniční uli-
ci nově vznikla řada interaktivních květin 
s úkoly, které inspirují i širokou veřejnost. 
Výchovně vzdělávací úkoly na květinách 
budou průběžně tematicky pozměňovány 
pedagogickým personálem naší školky,“ 
říká učitelka Šárka Hrabáková.

Novinka tak zpestřila bohatý program, který 
školka na podzim pro děti připravila. V září 
se děti zúčastnily fotbalového turnaje pě-
ti mateřinek na Čtyřce, který uspořádal TJ 
Sokol Plzeň Letná. Proběhl také už 8. ročník 
soutěžního sběru kaštanů a žaludů pro arbo-
retum Sofronka.

Návštěva letiště v Líních

Pozornost si zaslouží také exkurze v armádní 
letecké záchranné stanici v Líních. Právě letiš-
tě je dnes skloňováno v celostátních médiích 

kvůli možné stavbě továrny na baterie do 
elektromobilů.

„Děti předškolního věku si mohly prohlédnout 
leteckou techniku, prozkoumat vrtulník, po-
zorovat vojáky při nácviku záchrany pacientů 
v bojových podmínkách a jako bonus viděly 
přílet záchranářského vrtulníku z úspěšné ak-
ce. Závěrem stojí za zmínku i zahájení pravi-
delných celoročních kurzů plavání a bruslení 
našich dětí,“ dodává Šárka Hrabáková.

Žáci ze čtrnáctky 
četli seniorům

Plot 54. mateřské školy 
zdobí interaktivní květiny

Autor: Redakce MO Plzeň 4, Šárka Hrabáková, 
54. mateřská škola

Autor: Mgr. Jiřina Pešková, 
14. základní škola

Mezigenerační setkání přineslo jedinečné zážitky. Zd
ro

j: 
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Ing. Jan Kakeš 
místostarosta MO Plzeň 4 za ANO

Vážené dámy, vážení pánové,

píši z pozice nově zvoleného místosta-
rosty v oblasti územního rozvoje, inves-
tic a správy budov. Srdečné díky patří 
Vám občanům za podporu, kterou jsme 
od Vás obdrželi. Další čtyři roky bude-
me dále měnit náš obvod ku prospě-
chu občanů a věřím, že Vaši vloženou 
důvěru nezklameme.

Jak všichni víte, události posledního roku 
byly opravdu turbulentní a urychlily otázku 
energetické bezpečnosti a soběstačnosti. 
Ceny energií raketově stoupají a trhy kolí-
sají. Náhle došlo k uvědomění, že energie 
není samozřejmost, a všichni se snažíme 
najít co možná nejvyšší úspory. Samosprávy 
nezůstávají pozadu a uvědomují si, že i na 
nemovitostech v jejich majetku je potřeba 
hledat možná řešení. V následujících čty-
řech letech se určitě zaměříme na snižová-
ní energetické náročnosti budov. Některé 
budovy jako například školky jsou již za-
teplené, a tak se nabízí další možnosti jako 
střešní fotovoltaické elektrárny, rekuperace 

a další chytré systémy. 
Pilotním projektem se 
stala 54. MŠ ve Staniční 
ulici, na kterou je zpra-
cováván energetický 
audit, který posoudí 
vhodnost těchto tech-
nologických úprav a je-
jich finanční návratnost.

Pevně věřím, že i přes některé nepříjem-
né události poslední doby se nám bude 
v našem obvodě žít dobře.

Autor: Eva Markvartová,
zastupitelka MO Plzeň 4, nestraník za PRO PLZEŇ

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Vážení spoluobčané,

děkuji Vám důvěru, kterou jste mi ve vol-
bách vyjádřili. Vynasnažím se, abych Vás 
nezklamala.

V našem obvodu žiji i pracuji 33 let. Vě-
řím, že nejsem jediná, pro koho je Plzeň 
4 skvělým místem k životu. Ne vše je ale 
ideální, náměty na zlepšení se vždy najdou.

V obvodě se rozrůstá výstavba, přibývá 
obyvatel i počet aut. Určitě jste zažili si-
tuaci, kdy marně hledáte místo na zapar-
kování. Řešením by bylo chodit pěšky 
a využívat MHD, ale to asi nevyjde. S při-
bývajícími auty se musí počítat a musíme 

řešit, kam s nimi. Stejná situace tíží i další 
obvody a magistrát chce věc řešit patrový-
mi nástavbami na stávajících parkovištích. 
Možná by toto bylo řešením i pro centrál-
ní Doubravku, kde je parkování složité.

S auty souvisí i hluk. V noci si mnozí řidiči 
vytuněných aut pletou Rokycanskou třídu 
se závodní dráhou. Pomohlo by úsekové 
měření rychlosti, jak to je na většině výpa-
dovek z města. Rovněž provoz na Masary-
kově třídě je v dopravní špičce extrémní 
a nezapadá do připravovaného koncep-
tu „bulváru“. Snad by šlo omezit průjezd 
těžkých nákladních automobilů.

Bolavým místem je i uzavření Červeno-

hrádecké ulice. Mnoho řidičů si cestu 
zkracuje průjezdem 
ulicí K Bukovci, ta je 
ale úzká a na větší pro-
voz nebyla připravena. 
Její rozšíření, alespoň 
o zpevněné krajnice, 
by určitě přivítali nejen 
obyvatelé Červeného 
Hrádku. Zároveň by se odlehčil provoz 
ve Hřbitovní ulici.

Nemohu vám slíbit, že toto všechno se 
z opozičních lavic zařídí a napraví, ale sli-
buji, že se o to pokusím.

Pět nových laviček a od-
padkové koše nově přiby-
ly na vůbec první psí loučce 
na Čtyřce, jejíž realizaci ve 
Špitálském lese navrhli ob-
čané v rámci participativní-
ho rozpočtu.

Městský obvod Plzeň 4 tak už 
kompletně dokončil projekty, 
které se umístily na prvních 
třech místech participativní-
ho rozpočtu. Kromě vítězné 
psí loučky se jedná o workou-
tové hřiště u areálu SK Sen-
co Doubravka a také o lavič-
ky pod Chlumem.

Psí loučku už 
zdobí mobiliář
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Inzerce

Inzerce

PROSINEC ‘22

VSTUPENKY

P ř e d s t a v e n í  o z n a č e n á    j s o u  v h o d n á  p r o  d ě t i  o d  c c a  1 0  l e t .

Šťastný rok 2023 s pěti „P“ primový, 
pohodový, pikantní, parádní přeje PLUTO.

POKLADNA DIVADLA PLUTO - Masarykova 75, Po - Čt od 15 do 19 hodin a během představení
tel.: 606 280 010, www.divadlo-pluto.cz
REZERVACE, 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/VÝPRODEJ KOSTÝMŮ - Po a St 15-19 hod., tel.: 733 224 259, 602 502 249
PLZEŇSKÁ VSTUPENKA - tel.: 277 012 677, www.plzenskavstupenka.cz

partneři: mediální 
partneři:

hlavní
partneři:

Středa
7 / 12
19.00

Středa
14 / 12
19.00

Středa
28 / 12
19.00

Neděle
4 / 12
14.00

Sobota
31 / 12
14.00

Sobota
31 / 12
18.00

Neděle
11 / 12
14.00

Pondělí
5 / 12
19.00

Pondělí
12 / 12
19.00

Pátek
30 / 12
19.00

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Mikulášká nadílka, soutěže, pohádky, pro děti od 3 let

komedie F. Vebera

BLBEC K VEČEŘI
komedie F. Vebera

BLBEC K VEČEŘI

Muzikál Alana Jaye Lernera a Fredericka Loeweho

MY FAIR LADY
Mimořádné vánoční představení s kávou World Coffee v ceně vstupenky

MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH
Mikulášské představení s pekelným svařákem v ceně vstupenky

KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH
Volné pokračování komedie Mejdanu manželek šílených

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 ostrov 62, 147 Praha 4.

Muzikál Alana Jaye Lernera a Fredericka Loeweho

MY FAIR LADY
Muzikál je uveden ve spolupráci s TAMS-WITMARK MUSIC LIBRARY, INC.

Hudební komedie Neil Simona a Marvin Hamlishe 

KAŽDÝ MÁ SVÉHO LEONA
Mimořádné představení s vánoční tombolou

LETEM SVĚTEM S KABARETEM
nejslavnější scénky a šlágry kabaretů

S
IL

V
E
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T
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Letem světem s kabaretem

Kalba manželů šílených

Blbec k večeři

Mejdan manželek šílených

My Fair Lady
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