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Aktuality 
ze Čtyřky

Soutěž o vstup na Žebřík

Vstupenku na Žebřík za správnou odpo-
věď na otázku získávají Věra Hořáková, 
Monika Rabochová a Alena Šimandlová. 
Bližší informace vítězům zašleme e-mai-
lem. Gratulujeme!

Zájezdy pro seniory

Městský obvod Plzeň 4 připravil zájezd pro 
seniory 11. května do Jindřichova Hradce 
(muzeum gobelínů, zámek) a Písku. Prodej 
startuje 13. dubna od 8.30 hodin v Doubra-
veckém klubu.

Medaile sv. Floriána

Medaile svatého Floriána, který se v řa-
dách hasičů uděluje za mimořádné vý-
sledky, obdržela za 30 let činnosti ve sbo-
ru dobrovolných hasičů Štěpánka Kanická 

z Oddělení právního a správních činností 
ÚMO Plzeň 4.

Blokové čištění

Blokové čištění proběhne od 4. do 8. dub-
na v částech ulic Nad Úslavou, Nad Týn-
cem, Staniční a Železničářská. Komunikace 
Sousedská, Lazaretní, Těšínská, Revoluční, 
Lesní, U Pražské dráhy budou čištěny dle 
potřeby od března do května. Řidiči budou 
upozorněni osazením dopravních značek.

Zlatý diktafon pro žačku 22. ZŠ

Prestižní cenu Zlatý diktafon získala na pů-
dě Akademie věd ČR žačka 22. ZŠ v Plzni 
Aisha Alwail. Ocenění získala za výjimeč-
né zpracování vzpomínek pamětníků. 
Gratulujeme!

Vichřice řádila

Celkem 22 vyvrácených nebo zlomených 
stromů za sebou nechala únorová vichři-
ce na území ve správě městského obvodu 
Plzeň 4. Další stromy v obvodu padly ne-
bo byly poškozeny v lokalitách ve správě 
města a dalších subjektů. Městský obvod 
Plzeň 4 v dotčených místech vysadí nové.

Vážení spoluobčané,

ani jsme se nezačali opatrně 
radovat, že po téměř dvou 
letech covidové pandemie 
se náš život vrací do normálu, 
a máme tu věc mnohem horší, 
situaci, kterou téměř nikdo 
nečekal, válku. Válku, která 
probíhá v Evropě, několik 
stovek kilometrů vzdušnou 
čarou od nás.

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala ne-
bývalou vlnu solidarity napříč českou 
společností. Ministerstva, kraje, města, 
spolky, školy, soukromé firmy i jednotlivci 
organizují finanční a materiální pomoc 
pro Ukrajince v jejich vlasti nebo nabí-
zejí pomoc, zázemí i práci těm, kteří se 
kvůli válce uchýlili do České republiky. 
Po celé zemi vznikla centra pro pomoc 
uprchlíkům, vysíláme do postižených 
oblastí zejména vojenský a zdravotní 
materiál.

Velkou vlnu solidarity vyvolal vpád ruské 
armády na Ukrajinu ve městě i na našem 
obvodě. Kromě symbolického vztyčení 
ukrajinské vlajky na našem úřadě jsme 
od samého počátku válečného konfliktu 
začali jednat s odpovědnými institucemi 

o možnosti pomoci válečným 
uprchlíkům, kteří se před hrů-
zami války ukrývají na našem 
území, v našem městě.

Díky rychlé reakci jsme již za-
čátkem března mohli podat 
pomocnou ruku těm nejpo-
třebnějším a v bytě vyhraze-
ném v našem obvodě právě 
pro krizové události mohli 
ubytovat 4 dospělé a 7 ukra-

jinských dětí.

Velkou iniciativu a snahu pomoci ať už for-
mou poskytnutí ubytování, ale i organizo-
váním shromáždění materiální pomoci pro-
jevilo mnoho našich spoluobčanů, firem 
i divadlo Pluto uspořádáním divadelních 
koncertů a představení, jejichž výtěžek di-
vadlo věnuje právě na pomoc Ukrajině.

Bohužel jsme se opět ocitli v situaci, na 
kterou jsme nebyli připraveni. Naše my-

šlenky denně přímo směřují k těm, kteří 
jsou tímto nesmyslným válečným konflik-
tem přímo zasaženi.

Přemýšlíme, jak vysvětlit ostatním, a pře-
devším našim dětem, co se děje, neboť 
právě ony sledují a prožívají tyto události 
s velkou úzkostí. Proudí k nám, ale i k nim 
mnoho informací i dezinformací, mnoho 
krutých i smutných příběhů vyvolaných 
tímto konfliktem. Někomu může v tu chvíli 
připadat svět jako kruté místo k žití, přes-
tože zbytek světa bude dál pokračovat 
v normálním životě.

Válku na Ukrajině většinou nemůžeme 
přímo ovlivnit a nemá smysl propadat 
zbytečnému strachu, smutku či hněvu. 
Soustřeďme se nyní na věci, které ovliv-
nit můžeme, a to je vlastní práce, studium 
a snaha aktivně pomoci těm, kteří zasaženi 
jsou, ale i statečným jednotlivcům, kteří 
v Rusku našli odvahu proti této válce ve-
řejně protestovat.

Přeji Vám klidnější dny než ty, které právě 
prožíváme.

Ing. Zdeněk Mádr, 
místostarosta MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úvodník 
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Autor: Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta, ODS

Plánované investice 
jsou o krok blíže

Největší investice, které letos organizuje 
nebo spolufinancuje městský obvod Plzeň 
4, dostávají konkrétní časové rámce.

Největší plánovanou investicí obvodu je 
realizace prostoru před 22. základní ško-
lou v ulici Na Dlouhých. Rozsah zakázky 
by po dohodě s ředitelkou školy měl být 
dokonce rozšířen, a kromě parkových úprav, 
chodníků, odpočinkových míst a nového 
osvětlení by mělo jít i o realizaci nového 
hlavního vstupu do školy.

Nyní probíhá příprava smlouvy o spolupráci 
nezbytná pro financování akce. Po jejím 
schválení bude možno připravit průběh 
výběrového řízení na realizaci zakázky 
tak, aby realizace nového vstupu do školy 
proběhla o letních prázdninách.

Cyklostezka s alejí

Další velkou investicí, kterou spolufinancuje 
obvod, je realizace cyklostezky o dvou 
větvích z ulice Na Drážkách do Červeného 
Hrádku a k silnici mezi Červeným Hrádkem 
a Bukovcem.

Provedeno již je částečné pročištění trasy 
od náletových rostlin za účelem vytyčení 
trasy, ke kácení v nezbytném rozsahu dojde 
do konce vegetačního klidu.

V souběhu s kácením probíhá příprava 
výběrového řízení na realizaci stavby. Pří-
pravu a realizaci této stavby má na starosti 
SVS MMP a je dohodnuto, že stavba by 
mohla být reálně zahájena letos v květnu 
nebo červnu. Do konce letošního roku by 
měla být stavba dokončena tak, aby ještě 
na podzim mohl obvod vysadit kolem této 
cyklostezky stromovou alej.

Nová parkovací místa

Již v dubnu se rozběhne realizace 
1 . e tapy s tavebních úprav  v  u l ic i 
U Pražské dráhy při vstupu do nově 
vybudovaného podchodu pro pěší 
v Potoční ulici. Touto etapou vznikne 
během prázdninových měsíců 28 
nových parkovacích míst pro místní 
obyvatele. Druhá etapa by měla být 
realizována po opravě plynovodu, 
předpoklad je v roce 2023.

Další nová parkovací místa, která uleví 
zejména rodičům vozícím děti do 14. 
základní školy a 64. mateřské školky, 
vzniknou ještě letos v ulici Ke sv. Jiří. 
V rámci této stavby vznikne 9 nových 
parkovacích míst, z toho 3 stání budou 
časově vymezena právě pro potřeby 
zastavení a výstupu dětí cestujících 
do těchto školských zařízení. Vysazeny 
zde budou i nové stromy.

Probíhá také projektová příprava dalších 
parkovacích míst, například v Partyzán-
ské ulici, Souběžné, Pod Vrchem, Nad 
Dalmatinkou a v ulici Družby. Během 
prázdnin budeme realizovat i nezbyt-
né opravy v mateřských školkách tak, 
aby děti od září letošního roku šly do 
dalších nově opravených prostor.

V současné době probíhá rovněž vý-
běrové řízení na zhotovitele sběrného 
místa v Červeném Hrádku a v nejbližších 
dnech začneme i s obnovou dalších 
kontejnerových stání, která často hyzdí 
vnitrobloky našich sídlišť.

Nevzhledný prostor nahradí v ulici U Pražské dráhy nové parkoviště.

Letos na Čtyřce vznikne cyklostezka Na Drážkách.
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Červenohrádecká přinese 
stezku i kruhový objezd

Divadlo Alfa uvedlo 
maňáskový western

Nejen novou vozovku, ale i stezku pro 
pěší a cyklisty nebo kruhový objezd 
přinese rekonstrukce Červenéhrádec-
ké ulice, která má odstartovat na jaře. 
Investoři, Plzeňský kraj a město Plzeň, 
nyní dolaďují zadávací podmínky pro 
vypsání tendru na zhotovitele stavby.

„Ladíme soupisy prací a dopravní inženýrská 
opatření při samotné realizaci. Zahájení 
stavby předpokládáme letos v květnu. 
Záležet bude na tom, zda uchazeči ve 
výběrovém řízení nevznesou dodatečné 
dotazy. Pak bychom museli prodlužovat 
lhůtu pro podání nabídek,“ uvedl pro 
Český rozhlas Plzeň technický ředitel 

krajské Správy a údržby 
silnic Martin Vít.

Rekonstrukce je rozčleně-
na do pěti etap. Zahájena 

bude úpravou prvních dvou etap, a to 
od křižovatky Hrádecká x Staroveská 
v Újezdě ve směru na Červený Hrádek, 
a dále ke křižovatce s ulicí Na Lukách. 
Tyto dvě etapy by měly být zrealizovány 
ještě letos.

„Na příští rok je naplánovaný zbytek 
rekonstrukce až po křižovatku s ulicí 
u hřiště, součástí třetí a čtvrté etapy je 
i okružní křižovatka v ulici K Fořtovně. 
V závěru bude realizována pátá etapa, 
což je rekonstrukce ulice K Fořtovně 
a ulice Nad Hospodou,“ dodává Martin Vít 
s tím, že rekonstrukce silnice by měla být 
dokončena v první polovině roku 2024.

Čeho se občané Čtyřky a obyvatelé Červe-
ného Hrádku dočkají? Mimo jiné by mělo 
zmizet nebezpečné místo v křižovatce se 
zmíněnou ulicí K Fořtovně.

„Komunikace svými parametry neodpovídá 
požadavkům na automobilovou dopravu 
a pohyb pěší v intravilánu obce. Dojde proto 
k úpravě šířkového uspořádání komunikace 
na normových 6,5 metru včetně výměny 
konstrukčních vrstev. Křižovatka K Fořtovně, 
která nevyhovuje rozhledovými poměry, 
bude přestavěna na okružní křižovatku 
o průměru 16 metrů,“ doplnil Martin Vít.

Podél celého úseku komunikace vznikne 
nová stezka pro pěší a cyklisty, v rámci 
rekonstrukce vzniknou také zastávky MHD. 
Samozřejmostí jsou přeložky inženýrských 
sítí a odvodnění.

Další premiéru v únoru uvedlo Divadlo 
Alfa. Tentokrát se jedná o loutkařskou 
lahůdku v podobě maňáskového spaghetti 
westernu „Pádístepí, náčelník Bizonů“. 
Hlavní roli v dobrodružném příběhu 
posledního indiána svého kmene hrají 
zrada, láska a bizoni.

„Pádístepí má ambice zábavné ro-
dinné inscenace, a kromě zábavy 
nabízí také jedno důležité poslání. 
Totiž že někdy je lepší vzdát se 
bohatství a požitků, pakliže mohu 

získat něco mnohem cennějšího: třeba 
jako osamělý poslední Bizon rodinu a ži-
vot ve volné prérii bez rušivého elementu 
otravných a bezohledných hrabivců,“ říká 
režisér Tomsa Legierski.

Náčelník Pádístepí dostane tři úkoly od Ko-

jota, důležité postavy indiánské mytologie: 
postavit týpí, zplodit syna a zasadit totem. 
Při naplňování poslání narazí na spoustu 
problémů, které mu servírují proradný kmen 
Komančů a desperát Pedro s kumpány.

Scénář maňáskového westernu vytvořili 
Blahoslav Fajmon a Martin Marek. Autorem 
scény i tradičních maňásků je pak dvorní 
výtvarník Alfy Ivan Nesveda a dramaturgyní 
Petra Kosová.

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Nový dobrodružný příběh Divadlo Alfa premiérově uvedlo 19. února.
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Velkou vlnu solidarity vyvolal na Čtyřce 
vpád ruské armády na Ukrajinu. Na úřad 
městského obvodu Plzeň 4 se od únorové 
invaze obrací desítky lidí s dotazy, jak 
mohou ukrajinským občanům pomoci. 
Pomocnou ruku podávají i podnikatelé 
a spolky.

Městský obvod na podporu Ukrajiny vztyčil 
vlajku a okamžitě s klíčovými institucemi 
začal jednat o možné pomoci ukrajinským 
občanům a válečným uprchlíkům. Ihned 
na začátku března v bytě pro krizové 
události ubytoval 4 dospělé osoby a 7 dětí 
s ukrajinským občanstvím. Další z forem 
pomoci se v době uzávěrky připravovaly 
nebo byly v jednání.

Velkou iniciativu pomoct Ukrajině projevili 
také samotní občané na Čtyřce včetně pod-
nikatelů nebo spolků. Poskytnutí ubytování 
a shromáždění materiální pomoci iniciovali 
vlastníci domu na Masarykově třídě, kde 
lidé najdou Zoomarket Čech a obchod 
s módou pro těhotné, připraven pomoci je 
také majitel hotelu Stella v Mohylové ulici.

Ukrajinu podpoří i Pluto

Divadlo Pluto pak chystá dvě představení, 
u kterých výtěžek ze vstupného věnuje 
právě na podporu ukrajinského lidu a jeho 
boji za svobodu.

V pondělí 4. dubna od 19 hodin je na 
programu koncert „Petr Novák Forever 
aneb klaunova zpověď“ ku příležitosti 25 

let od úmrtí zpěváka, ve středu 27. dubna 
od 19.hodin proběhne estrádní večer 
„Pluťáci, jak je neznáte“ včetně zábavy, 
povídání nebo písniček.

„Na tento večer je vstupné – co do výše 
dobrovolné, a to od 242 korun, neboť 
symbolizuje datum 24. 2. , které se stalo 
krvavým milníkem v novodobé historii 
nejen Evropy, ale celého světa. Výtěžek 
z obou večerů Divadlo Pluto věnuje na 
podporu Ukrajině, a věříme ve váš zájem 
a především ve vítězství Ukrajiny,“ uvedla 
principálka divadla Jindřiška Kikinčuková.

Vstupenky na obě akce jsou v prodeji 
výhradně v pokladně Divadla Pluto (ote-
vřeno pondělí až čtvrtek od 15 do 19 hodin 
a v době představení).

Sbírku pro Ukrajinu rovněž vyhlásilo Ob-
chodní centrum Rokycanská, kam lidé mohli 
nosit speciální balíčky. Za každý balíček lidé 
obdrželi poukaz do centra v hodnotě sto 
korun. Bližší informace zájemci naleznou 

na webu www.oc-rokycanska.cz.

Manuál, jak pomáhat

Město zároveň zveřejnilo manuál, jak 
pomáhat. Nabízet pomoc lidé mohou pro-
střednictvím webu www.pomahejukrajine.
cz, kde zároveň naleznou odpovědi na 
nejčastější dotazy. Držitelé ukrajinského 
pasu nebo občanského průkazu mohou 
cestovat MHD v Plzni zdarma.

První kroky válečných uprchlíků z Ukrajiny 
by měly směřovat na Oddělení pobytu 
cizinců Plzeňského kraje v Jagellonské 
ulici 9. Od 1. března pak mohou využít také 
Krajské asistenční centrum pomoci Ukraji-
ně (KACPU), které v bývalém obchodním 
domě Prior na Americké třídě nahradilo 
očkovací centrum. Zde si mohou vyřídit 
víza, ubytování i další pomoc.

•	 Karimatky,	spacáky	a	léky	lidé	mohou	
nosit do Skautského institutu Plzeň na 
Americké třídě 29.

•	 Zdravotnický	materiál	uvítá	Český	čer-
vený kříž Plzeň - město a Rokycany v Tylově 
ulici 20.

•	 Ubytování	můžete	nabízet	na	webu	
www.pomahejukrajine.cz. Stejný web 
funguje i pro poptávku ubytování pro vaše 
známé a přátele z Ukrajiny. Můžete zde 
nabídnout i materiální pomoc, dopravu, 
tlumočení nebo překlady.

•	 Trvanlivé	potraviny	a	oblečení	 lze	
nabízet Diecézní charitě Plzeň na e-mailu 
krize@dchp.charita.cz.

Čtyřka hlásí obří vlnu 
solidarity s Ukrajinou

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Ukrajinská vlajka vlaje i nad úřadem městského obvodu.

Ukrajinské občany podpoří také Divadlo Pluto.
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Ředitelka Dětského centra Jana Tytlová: 
Pro každé dítě hledáme nejlepší rodinu

Historie Dětského centra na 
Doubravce sahá do roku 1986. 
Ve zkratce se dá říct, že se 
staráte o děti z nefungujících 
rodin. Můžete to upřesnit?

V Partyzánské ulici se staráme 
o děti od šesti měsíců do 
předškolního věku. Často 
se jedná o děti, které byly 
zdravotně a sociálně zane-
dbávané. Účelem naší pomoci je ošetřit je 
jak po zdravotní, tak po duševní stránce, 
protože jejich dušička je často poraněná. 
Hledáme cesty, které jsou v tu chvíli pro 
děti nejlepší, zda se budou moci vrátit 
do vlastní rodiny, širší rodiny, nebo zda 
je nutné hledat náhradní rodinnou péči.

Takže nepomáháte jen dětem, ale i ce-
lým rodinám?

Pomáháme dětem a rodinám, které se ocitnou 
ve zdravotní a sociální tísni. Na Doubravce 
se staráme jak o děti v režimu Dětského 
centra, tedy děti, které mají určitý zdravotní 
hendikep a žádají si speciální péči, tak 
o děti vyžadující okamžitou pomoc. V tomto 
případě se jedná o sociální službu Šneček, 
která se v rámci sociálně-právní ochrany 
postará o děti v tísni, jejichž zdravotní stav 
a vývoj je ohrožen. Týká se i dětí, které jsou 
týrané, zanedbávané nebo zneužívané.

Kolik dětí máte v péči a kdo 
o ně pečuje?

Kapacita zařízení je 22 lůžek. 
Protože jsme zdravotnické za-
řízení, tak o děti běžně pečuje 
zdravotnický personál. Máme 
v týmu lékařku, psycholožku, 
sestřičky, fyzioterapeutky, 
sociální pracovnice, rodinnou 
terapeutku. V rámci Šnečka 

mohou o děti pečovat i pracovnice v so-
ciálních službách.

Při každé naší návštěvě děti vypadají 
spokojeně a mají úsměv na rtech. Jak 
to děláte?

Snažíme se jim v maximální možné míře 
vytvořit rodinné prostředí. Za tímto účelem 
jsme zrekonstruovali i prostory. Máme 
zde rodinné buňky, v každé z nich žijí čtyři 
děti, o které pečují tři sestřičky. Tím jsme 
vytvořili systém individuální péče, ve kte-
rém vzniká vztah mezi pečujícím a dítětem 
a vznikají vazby i mezi samotnými dětmi. 
Velmi nám pomáhá i to, že děvčata, která 
se o děti starají, u nás působí řadu let a své 
zaměstnání vnímají jako poslání. Nemáme 
téměř žádnou fluktuaci personálu.

Jak vypadá běžný den dětí v Dětském 
centru?

Snažíme se, aby děti měly denní režim, aby 
byly zvyklé, že se ráno vstává, pak přichází 
ranní hygiena, snídaně, hra, svačina a další 
aktivity. Chceme, aby se dál rozvíjely, proto tu 
kromě zdravotních sestřiček máme i sestřičky 
výchovné a tety pedagogicky vzdělané. 
Děti se učí básničky, malují, tancují, sledují 
vhodné pořady v televizi a dvakrát denně 
s nimi chodíme ven. Máme také svého 
muzikoterapeuta, spolupracujeme v rámci 
canisterapie a chodí k nám i koníčci v rámci 
hippoterapie. U starších dětí se snažíme, 
aby navštěvovaly i jiný kolektiv, takže na 
Doubravce chodí i do školky.

Sportují také?

Máme zde pedagogickou pracovnici, která 
je tělem i duší sportovcem, takže všechny 
starší děti umí jezdit na kole, umí plavat 
a chodí na in-line brusle. Mám velkou radost 
z toho, že naše děti sportovně a pohybově 
nezaostávají za dětmi z běžných rodin.

Co je na péči o děti z nefunkčních rodin 
nejtěžší?

Naše filosofie je taková, že pro každé dítě 
se snažíme najít nejlepší rodinu. Najít 
vhodné rodinné prostředí je ale velmi 
těžké. Naší ambicí není, aby u nás dítě 
strávilo celé dětství, ale aby co nejdříve 
odešlo do rodinného prostředí, kde se mu 
bude dobře žít a kde bude šťastné. V tom 
je největší problém, protože většinou děti 
nejsou právně volné pro osvojení. Dalším 
problémem je nedostatek pěstounských 
rodin v Česku a také nás trápí návraty dětí 
do patologického rodinného prostředí. 
Je skvělé, když se dítě vrátí do své vlastní 
rodiny, ve které se podařilo vše uvést 
do pořádku, ale bohužel se často stává, 
že se k nám děti z takových rodin často 
vrací zpět.

Vzpomenete si na první dítě, které k vám 
do Dětského centra přišlo?

Než jsem přešla do manažerské funkce, 
pracovala jsem zde 16 let jako lékařka. To 
už je hodně dlouhá doba, takže na první 
takové setkání si úplně přesně nevzpomí-
nám. Moc ráda ale vzpomínám na děti, 
jejichž situace byla velmi komplikovaná, 
a kterým se nám podařilo pomoci.

Můžete být konkrétnější?

Podařilo se nám dostat do pěstounské 
Vedení Čtyřky každoročně obdarovává místní děti na Dětský den nebo o Vánocích. Zd
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Další aktuality

Osvětlení v Červeném Hrádku

Vinou větru a dalších okolností docházelo 
k výpadkům osvětlení v Červeném Hrádku. 
PMDP, které osvětlení servisují, již pracují 
na trvalé nápravě. Za výpadky se občanům 
omlouváme.

Kontejnery na bioodpad

Čistá Plzeň v polovině března začala opět 
přistavovat velkokapacitní kontejnery na 
bioodpad. Kontejnery budou přistavová-
ny nejdéle od 10 do 18 hodin, od června 
do září pak až do 20 hodin. V lokalitách 
Měsíční x Souběžná, Na Kovárně, Svato-

jiřská x Zábělská a Mezi Podjezdy budou 
přistaveny ve čtvrtek v sudý týden. V lichý 
týden pak v lokalitách Lesní x Borová, Na 
Drážkách, Hrádecká x Staroveská a Křivá 
x Červenohrádecká.

Pouť u sv. Jiří

Tradiční pouť u sv. Jiří letos proběhne od 
16. do 24. dubna. Návštěvníci se mohou 
těšit na padesátku atrakcí, stánkový prodej 
a občerstvení.

Chlum i hospůdka zahájily sezónu

Rozhledna Chlum v březnu otevřela své 
brány návštěvníkům. Otevřeno již hlásí také 
Hospůdka nad Tůněmi v Lobezském parku.

Dětské centrum je příspěvkovou organizací města Plzně. Poskytuje péči dětem do předškolního věku, jejichž zdravotní stav 
a vývoj je narušen či ohrožen ze zdravotních nebo sociálních důvodů. Sídlí v Partyzánské ulici 55 ve čtvrtém městském obvodu 
a v ulici Na Chmelnicích v městském obvodu Plzeň 1. Historie zařízení v Plzni sahá až do období první republiky.

péče ochrnutého chlapce odkázaného 
na invalidní vozík. Dnes úspěšně studuje 
a nedávno se na nás i přijel podívat. Je 
z něho šikovný pěkný mladý muž. S po-
dobným typem postižení jsme zde měli 
i holčičku Radunku. I té se podařilo najít 
rodinu. Dnes žije s partnerem, jednou za rok 
nás navštíví a přiveze našim dětem hračky. 
To jsou případy, které nás hřejí na srdci.

Končí děti výhradně v českých rodinách, 
nebo i v zahraničních?

Řada našich dětí odešla do institutu me-
zinárodní adopce, za kterou zodpovídá 
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu 
dětí v Brně a který zprostředkovává osvo-
jení českých dětí do zemí, se kterými má 
Česká republika podepsanou Haagskou 
úmluvu. Z principu se jedná o děti, pro 
které se v Česku nedaří najít vhodnou 
osvojitelskou rodinu. Zpravidla mají určité 
znevýhodnění. Musím říct, že zahraniční 
žadatelé jsou velmi dobře připraveni a jsou 
velmi tolerantní k rizikovému zdravotnímu 

stavu, rizikovému vývoji dítěte i etniku. Dnes 
máme kolem třiceti dětí z Dětského centra 
v Plzni v mezinárodním osvojení a všechny 
tyto případy se vyvíjí velmi dobře.

Dá se spočíst, kolik dětí díky Dětskému 
centru našlo náhradní rodinu?

My se na vyhledávání rodin pouze podílíme, 
registr žadatelů o náhradní rodinnou péči 
a jejich prověření má v gesci krajský úřad. 
Osobně tuto práci dělám přes třicet let a dá 
se říct, že donedávna jsme do náhradní 
rodinné péče umisťovali kolem třiceti dětí 
ročně, tedy zhruba polovinu z celkového 
počtu přijatých dětí. Druhá polovina dětí 
se vrací zpět ke své vlastní rodině.

Chcete něco sdělit závěrem?

Chtěla bych poděkovat úřadu městského 
obvodu Plzeň 4 za dlouholetou podporu 
a za to, že nám pomáhají se zařizová-
ním zahrady a záleží jim na tom, aby 
děti měly dostatek herních prvků. Také 
děkuji 54. mateřské škole a Mateřské 
škole pro sluchově postižené a vady 
řeči za spolupráci a za to, jak naše děti 
skvěle přijaly.

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Městský obvod Plzeň 4 dětem zafinancoval novou trampolínu. 
Na její využití se přišla podívat místostarostka Lenka Kočová. Zd
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Autor: Redakce MO Plzeň 4
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Tomáškova vila se 
otevírá veřejnosti

Tomáškova vila, výjimečný architekto-
nický skvost na Masarykově třídě, se 
mimořádně otevírá veřejnosti. Zásluhu 
na tom mají noví majitelé domu, bratři 
Česalové.

„Prozkoumejte zákoutí soukromých prostor 
významného stavitele nebo se vydejte na 
slunné terasy a podívejte se na své město 
zase z jiné perspektivy,“ lákají veřejnost 
majitelé vily.

Tomáškova vila, vybudovaná v letech 1930 
až 1933, dnes patří mezi nejvýznamnější 
funkcionalistické budovy v kraji. Postavit 
ji nechal rodák a plzeňský stavitel Karel 
Tomášek ve spolupráci s architektem 
Janem Víškem pro svou rodinu a zázemí 
projekční kanceláře.

Úpadek za komunismu

Postupem času se vila stala tichou připo-
mínkou „zlatých let“. V době hospodářské 
krize dům koupil šéf Pokusného ústavu 
plzeňských Škodových závodů Dr. Ing. 
Emanuel Valenta. Toho však komunistický 
režim obvinil ve vykonstruovaném procesu 
a stát si vilu přivlastnil.

Situace dál eskalovala. Část prostor byla 
přidělena vojenskému plukovníkovi 
a v roce 1958 se rodina Valentových 
musela vystěhovat úplně. Později objekt 
fungoval jako mateřská škola či konzum. 
Změna přišla až s pádem komunismu, kdy 
byla vila navrácena Valentovým dcerám, 
které objekt prodaly. Roku 1994 byla vila 
prohlášena za nemovitou kulturní památku.

Rekonstrukce prostor

Dnes v prostoru funguje několik firem, 
přičemž každá z nich považuje za důle-
žité památku kultivovat a vracet jí lesk 
a zašlou slávu. Část interiéru byla citlivě 
zrekonstruována, část musela být nově 
navržena, protože nebyly dochovány 
původní fotografie ani výkresy.

Co návštěvníci při prohlídce vily mohou 
vidět? Světoznámý architekt Jan Víšek 
na pozemku se zahradou a kruhovou 
fontánou navrhl tři patra v půdorysu do 

tvaru L. Objekt disponuje šesti vchody, 
prosklenou částí fasády a dřevěnými 
špaletovými okny.

„Dominantou přízemí je mramorové 
schodiště s interiérovou fontánou. První 
patro disponovalo vestavěným nábytkem. 
Oboustranný sekretář dříve spojoval 
kuchyni a jídelnu. Dále je zde ikonická 
koupelna s obkladem ze zeleného opa-
xitu,“ upřesňují bratři Česalové.

Rezervace prohlídky

Prohlídku si zájemci mohou rezervovat 
na webu www.tomaskovavila.cz nebo na 
e-mailu petra.kristicova@tomaskovavila.
cz. Vstupné činí 150 korun na osobu, 
délka prohlídky je 45 minut. Součástí 
prohlídky prostor je výstava tematických 
dobových fotografií.

Tomáškova vila na historické fotografii

Schodiště patří mezi dominantní prvky interiéru.
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Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace
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Okénko 
zastupitelů

Václav Kašpar,
zastupitel MO Plzeň 4, ODS

Vážení spoluobčané,

rád bych se krátce věnoval vyhlášce zá-
kazu pití alkoholu na veřejnosti. Myslím, 
že tato věc trápí mnoho občanů dlou-
hou dobu. Běžný slušný člověk je tím 
dle mého zbytečně šikanován, tudíž je 
nutné se nad tím zamyslet s nadhledem.

Nedovedu si představit, že bychom li-
dem zakázali třeba pivo na Parkánu na 
ulici před fotbalovým utkáním Viktoria 
Plzeň a další podobné akce jako hoke-

jová utkání a podobně. Na druhou stra-
nu je to problém, který je potřeba řešit, 
protože když přijdete uprostřed dne 
na konečnou trolejbusu č. 16 u nás na 
Doubravce, na lavičkách často sedí ně-
kolik silně zapáchajících postav, které 
nejen kouří, ale také hojně pijí alkohol. 
O tom, že své psí kamarády nemají ani 
na vodítku a s náhubkem, ani nemluvě. 
V tu chvíli, pokud jste dítě nebo žena 
s kočárkem, máte chuť jít pěšky na dal-
ší zastávku, než nedej bože nechat na 
sebe pokřikovat ohledně darování ně-
jakých „drobáčků“.

Jako koalice jsme se shodli, že tento pro-
blém pojmenujeme a zkusíme slušným 
občanům pomoci tím, že vyjmenujeme 

důležitá místa jako 
např. zastávky MHD 
nebo prostor před 
městskými institucemi 
jako jsou úřad a další.

Plošný zákaz je ale jistě 
špatnou cestou, kterou 
doufám, že se určitě nevydáme, jelikož 
by byla s ohledem na kapacitu městské 
policie nezvládnutelná, a tedy i kontra-
produktivní. Jsme rádi za za každý váš 
názor na tuto problematiku a určitě se 
nebojte více využít naši městskou policii, 
pokud máte pocit, že se cítíte jakkoliv 
ohroženi ve veřejném prostoru.

Autor: Mgr. Jana Tomšíková,
zastupitelka MO Plzeň 4 za Českou pirátskou stranu

Vážení,

sledujete-li politické dění, víte, že jako opo-
ziční zastupitelka poukazuji na to, co mne 
trápí v našem obvodě. Jsem ráda, že se zva-
žují nové přechody, že se řeší parkování po 
sídlištích, které se týká téměř každé rodiny, 
že byly vyspraveny díry v komunikacích, že 
funguje park v Č. Hrádku, kde se mohou ny-
ní konat kulturní akce, že se brzy začne stavět 
chodník z Újezda, že se okrajové domy po-
stupně připojují na kanalizaci, což znamená 
například, že teče již čistější voda do Újez-
da a vodní nádrž bude sloužit i rekreačnímu 
účelu. Mnozí si možná vzpomenete na moji 

petici proti využití chátrající budovy školy na 
Habrmannově náměstí, která měla sloužit ja-
ko útočiště pro nepřizpůsobivé občany pozi-
tivní covidem. Dovolte mi vysvětlit, že petice 
nebyla namířena proti nim, ale bylo celkem 
jasné, že investovaných pár set tisíc do pří-
prav pro tento účel nezajistí žádnou pákou 
tyto občany zde udržet.

Být aktivní pro občany má pro mne smysl. Je 
toho ještě tolik, co je potřeba dělat, cyklostez-
ky, opravy chátrajících budov. A pokud ještě 
něco neřešíme, tak prostě proto, že se občas 
na váš problém jen nedohlédne. Děkuji za va-
ši důvěru, bez vás, aktivních spoluobčanů, by 

to nešlo a hlavně by mě 
to nebavilo. Dařilo se mi 
pokračovat i v dobrovol-
nické práci v TJ a jsem 
ráda, že tělocvična U Že-
níšků žije i novými sporty, 
novými členy, zejména 
dětmi a nově i seniory.

Ujistila jsem se, že mě práce pro vás baví, 
a jelikož se nechávám unášet osudem, jsem 
ráda, že rozhodnutí, zda mám v komunální 
práci pokračovat, je teď na vás!

Jsou zprávy, kterým nemůžete uvěřit a za-
sáhnou Vás jak příslovečný „blesk z čistého 
nebe“. Když se navíc bohužel ukáže, že jsou 
pravdivé, naplní Vás hlubokým smutkem. 
Bez falešného patosu takovou zprávou 
pro mě byla informace o nečekané a ná-
hlé smrti mého kamaráda i dlouholetého 
kolegy JUDr. Davida Sedláčka. Davida 
jsem znal přes deset let – od jeho prvních 
„krůčků“ v politice v „triku“ ČSSD. Veřejnost 
všeobecně nemá důvěru v politiky, ale 
zrovna u Davida by se hluboce mýlila. Byl 
to člověk, který měl v politice na prvním 
místě službu občanům, a to u něj skutečně 
nejsou laciná slova. Jako profesí právník 
se brilantně pohyboval ve všech právních 
předpisech, nařízeních a zákonech. Nikdy 
nemluvil „do větru“, své připomínky a pod-
něty měl nastudované a opřené o fakta. 
Byl svým způsobem takový „nevybroušený 

diamant“ - na první dojem působil jako 
„samorost“ a některé jeho „hlášky“ jsou 
legendární. Když jste jej ale poznali blíže, 
překvapil Vás zájmem a citlivým vnímáním 
potřeb lidí kolem sebe, prostě svým širokým 
srdcem. Měl i hluboké znalosti mimo právo 
a politiku, od zdravé výživy přes historii až 
po sběratelství historického nábytku. Byl 
dlouholetým zastupitelem a v minulosti 
i radním ÚMO Plzeň 4. Jeho práce v zastu-
pitelstvu i v řadě odborných komisí obvodu, 
magistrátu i krajského úřadu zůstane bohužel 
nedokončená. Opustil nás příliš brzy, a to 
ve věku 41 let. Vy, co jste jej znali, věnujte 
mu prosím tichou vzpomínku. Já ani moji 
kolegové na tebe, Davide, nezapomeneme.

Čest tvé památce.

Autor: Bc. Michal Chalupný,
předseda kontrolního výboru MO Plzeň 4 za ČSSD
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Na Čtyřce proběhl Scopi Cup, 
ve střelbě soutěžili i hasiči

Už druhý ročník jediného charitativního 
střeleckého závodu v České republice, 
Scopi Cup 2022, uspořádali 29. a 30. led-
na manželé Skopových se svým klubem 
SSKP Rapid Plzeň.

Letos organizátoři 
dostali důvěru Čes-
kého střeleckého 
svazu, když se závod 
stal nominačním 

na Mistrovství Evropy ve vzduchových 
zbraních. I přes eskalující pandemii se 
první den závodu zúčastnilo 188 střelců 
a druhý den 169 střelců s reprezentanty 
z Německa a Polska.

„Snad i velice dobrá atmo-
sféra závodu dala prostor 
pro zvýšení českého rekordu 
ve vzduchové pušce mužů 
v základním závodě i ve 
finále. Postaral se o to Aleš 
Entrichel (Dukla Plzeň) s ná-
střelem 633,5 bodu a 251,4 
body ve finále,“ říká Pavel 
Skopový.

Výtěžek z akce šel na pod-
poru Sdružení Ty a Já, které 
pomáhá mladým lidem 
s handicapem. Akci podpo-
řily městský obvod Plzeň 4, 

Plzeň 2, město Plzeň, Dobřanské pekárny 
a Plzeňský Prazdroj.

Závod uspořádali i hasiči

Tradiční střeleckou soutěž pro mladé 
členy uspořádal 15. ledna v doubravecké 
hasičské zbrojnici také Sbor dobrovolných 
hasičů Doubravka.

Účastníci si ověřili znalost v předlékařské 
první pomoci, uzlování nebo při střelbě 
ze vzduchovky na nehybný cíl. Soutěže se 
zúčastnilo patnáct družstev z pěti sborů.

„Výkony soutěžních družstev byly často 
vyrovnané a o vítězi v kategorii starších 
rozhodnul až dodatečný rozstřel. Ten přál 
více domácímu týmu SDH Doubravka, 
který si tak připsal cenné vítězství na do-
mácí půdě, když jen těsně přestřílel tým 
SDH Koterov,“ říká velitel SDH Doubravka 
a jeden z rozhodčích závodu Ladislav Kule.

SDH Doubravka se dařilo i v kategorii mlad-
ších, kde domácí tým obsadil druhé místo.

AŽ 4 CESTUJÍCÍ MNOŽSTEVNÍ SLEVY OD 2 LET

JEN VY A PILOT

TRASA NA PŘÁNÍ

MOŽNOST PILOTOVAT VRTULNÍK

+420 499 984 800       info@forfreedays.cz

LET VRTULNÍKEM
NAD VAŠÍM DOMOVEM

Robinson R22

Bell 206B

od 1 700 Kč

od 3 888 Kč

PLZEŇ  23.04.2022 | 18.06.2022
www.ffd.cz/plzen

www.ffd.cz/plzen-r22 Jistota platu a zaměstnání
  Náborový příspěvek  
až 150 000 Kč

  Po roce 31 000 korun  
jistý služební příjem

 6 týdnů dovolené
 Příspěvek na dovolenou

krpp.nabor@pcr.cz / 602 642 297

Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje

NABÍZÍME

MÁŠ  NA TO! 
  PŘIDEJ 
 SE K NÁM
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Autor: Redakce MO Plzeň 4

Na střelnici v Lobzích se v rámci 
Scopi Cupu utkalo přes tři sta střelců. Zd
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Masopustní průvod 
prošel Doubravkou

Komedianti na chůdách, vodníci, anděl 
nebo smrtka, to je jen zlomek masek, 
které ozdobily početný masopustní 
průvod, který v sobotu 5. března prošel 
Doubravkou. Jeho uskutečněním se obvod 
rozhodl navázat na lidové tradice, které 
na Čtyřku patří.

Masopust odstartoval už v 9 hodin ráno 
malováním masek na obličej u sv. Jiří. Po 
10. hodině se pak účastníci průvodu spo-
lečně vydali do parku Potoční, kde starosta 
čtvrtého obvodu Tomáš Soukup předal klíč 
od obce hlavnímu masopusťákovi.

„Masopusťáku, předávám ti klíč od naší 
krásné Čtyřky, můžeš vést průvod na 
Habrmannovo. Děkuju,“ pronesl starosta. 
„Hurá, sláva,“ skandovala početná skupina 
účastníků průvodu.

Celý masopustní průvod po celou dobu 
natáčel štáb televize ZAK. Právě z televizního 
kameramana si během průvodu „vystřelil“ 
příslušník komunistické státní policie na 
chůdách.

„Konkrétně na vás si dám pozor, takové 

natáčení na veřejnosti, to nevím, jestli na 
to máte povolení. A jestli nemáte, tak se 
koukejte rozejít,“ dělal si legrácky „policista“.

Po celou trasu mezi komedianty i lidmi 
panovala skvělá atmosféra, kterou účastníci 
průvodu donesli až do Habrmannovo parku. 
Na pódiu se představili nejen komedianti 
ze SHŠ Lorika, ale také Soubor písní a tanců 
JISKRA, kteří tančili, bavili a hráli po celé trase.

V parku na lidi kromě kulturního programu 
čekaly také stánky s občerstvením, děti 
se pak mohly svézt třeba na řetízkovém 
kolotoči.

Autor: Jan Švábek,
Odbor vnějších vztahů, kultury a propagace

Masopusťák převzal klíč od starosty Tomáše Soukupa.

Masopustní průvod prochází Doubravkou.

Ke sv. Jiří dorazila i dvojice 
nepřehlédnutelných vodníků.
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