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Aktuality 
ze Čtyřky

Veteráni obsadí Lopatárnu

Veteran Car Club Plzeň na sobotu 28. květ-
na chystá tradiční 32. jízdu historických vo-
zidel okolím Plzně. Jednou ze zastávek bu-
de také areál Lopatárny, kam začnou vozy 
z předválečného období po rok 1968 na-
jíždět zhruba v 10.15 hodin. Na Doubravce 
se bude soutěžit v měřené jízdě stálosti, 
zároveň se bude jednat o atraktivní jízdu 
elegance.

Dobrovolníci uklízeli

Ani nepřejícné počasí nezastavilo dobro-
volníky, kteří se 2. dubna zúčastnili dobro-
volného úklidu Špitálského lesa pod tak-
tovkou TOTEMu. Městský obvod Plzeň 4 
podpořil akci poskytnutím ochranných po-
můcek a svozem odpadu. Účastníkům akce 
v rámci iniciativy Ukliďme Česko patří dík.

Školka pro děti vybrala 15 tisíc

V 50. mateřské škole proběhl 12. dubna 
velikonoční jarmark, na kterém si zájemci 
mohli zakoupit výrobky dětí z mateřinky. 
„Výrobky se prodávaly za doporučenou ce-
nu, ale zájemci mohli zaplatit i částku vyšší, 
protože smyslem prodeje byly dobročinné 
účely. Výtěžek celého jarmarku byl pouká-
zán na účet projektu Pomozte dětem. Cel-

kem bylo vybráno 14.695 korun,“ uvedla 
ředitelka školky Vendulka Fouňová.

Návštěva z argentinské ambasády

Konzulka z argentinské ambasády v Praze 
Laura Fracassa navštívila v úterý 29. března 
Gymnázium Luďka Pika, na které zavítala 
s Evou Chmelíkovou, absolventkou prvního 
ročníku bilingvní sekce, jež aktuálně pra-
cuje na argentinské ambasádě. Součástí 
návštěvy byla i prezentace o inspirativních 
argentinských spisovatelkách, jež význam-
ně přispěly emancipaci v Argentině, nebo 
soutěž o knížky.

Vážení spoluobčané,

jaro je v  plném proudu 
a Vám se do rukou dostává 
květnové vydání Doubra-
veckých listů. Doufám, že 
se nikoho nedotknu, když 
řeknu, že Čtyřka je pro mě 
osobně nejzelenějším a nej-
krásnějším obvodem v Plzni. 
Naší povinností je, aby tomu 
tak bylo i nadále a abychom 
zeleň a veřejná prostranství 
nejen udržovali, ale také je dál rozvíjeli 
a zvelebovali.

Možná jste si všimli, že podél stromové 
aleje pod Chlumem přibyly nové lavičky. 
Moc mě těší, kolik pozitivních ohlasů se 
nám na tyto lavičky dostává. Nejedná 
se o náš nápad, ale o návrh našich ob-
čanů, kteří se pro jeho realizaci vyslovili 
v participativním rozpočtu. My jsme jim 
jejich přání moc rádi splnili.

Aktivně pracujeme také na projektu psí 
loučky ve Špitálském lese, která se v par-
ticipativním rozpočtu stala vítězným pro-
jektem. V době uzávěrky tohoto čísla 
probíhalo výběrové řízení na zhotovitele, 
otevřena by měla být ještě letos nejpoz-

ději na podzim. Majitelé čtyř-
nohých mazlíčků se tedy mo-
hou těšit na oplocené hřiště 
s celkem osmi hracími prvky 
a také lavičkami.

Jako obvod nezapomínáme 
ani na ty nejmenší. Do Špi-
tálského lesa jsme umístili 
nový lanový trail s herními 
prvky pro menší děti. Další 
dvě větší herní sestavy budou 

letos obnoveny v ulici Ke sv. Jiří a v parku 
V Homolkách. Na jaře rovněž proběhla 
výměna písku ve všech našich pískoviš-
tích. Na přelomu dubna a května jsme pak 
zahájili parní čištění a dezinfekci herních 
prvků, které zároveň prošly generálkou. 
Různé drobné opravy, které každoročně 
provádíme, počítáme řádově na stovky.

Také letos se můžete těšit na květinové 
loučky na již tradičních místech a sluneč-

nicové pole na rohu Chrástecké a Doubra-
vecké ulice.

První květnové dny ale nepatří jen pří-
rodě, na západě Čech je tradičně dopro-
vází také Slavnosti svobody. Jejich před-
zvěstí jsou pietní akty v našem obvodu, 
kterými si každoročně připomínáme oběti 
spojeneckého náletu ze 17. dubna 1945, 
doubravecké rodáky, kteří za naši vlast 
a svobodu bojovali v řadách britského 
Královského letectva, a padlé v první 
a druhé světové válce.

Pietní akty nesporně mají svou sym-
bolickou a tradiční rovinu. Válka, která 
ukazuje svou krutou tvář pouhých něko-
lik set kilometrů od našich východních 
hranic, nám ale v plné síle dává najevo, 
že jejich význam je mnohem hlubší. Při-
pomínají nám, že mír a lidský život mají 
nevyčíslitelnou hodnotu, stejně jako svo-
boda a demokracie, kterým se dnes tě-
šíme. Nezapomínejme na to a važme si 
toho, v jaké zemi žijeme. Přeji Vám klidné 
a hezké jarní dny.

Vaše místostarostka 
Lenka Kočová

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úvodník 
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Oběti spojeneckého náletu ze 17. dub-
na 1945 a padlé ve válce uctilo vedení 
čtvrtého plzeňského obvodu. Cílem 
náletu bylo seřaďovací nádraží, řada 
bomb však minula cíl a dopadla do 
obytných čtvrtí – Sousedské a Jateční 
ulice a také na Habrmannovo náměstí.

První ze vzpomínkových aktů proběhl na 
křižovatce ulic Sousedská a Partyzánská. 
V dubnu 1945 zde přišlo o život 118 místních 
obyvatel, často celých rodin. K památníku, 
který nese jména obětí, vedení obvodu 
položilo pietní věnec a uctilo památku 
zemřelých minutou ticha.

„Každé ze jmen na pomníku nám připomíná 
krutou a nelítostnou tvář války. Bohužel ani 
v 21. století není mír v Evropě samozřejmost. 
Válka zuří 400 kilometrů od našich hranic, 
a i zde si žádá životy nevinných civilistů. 
Važme si proto míru a hodnot, které nám 
minulost přinesla, a pečujme o ně. Cena 
lidského života je nevyčíslitelná,“ říká sta-
rosta Tomáš Soukup.

Tragické události z druhé světové války 
připomíná i pomník u Jateční ulice. Zdejší 
dělnická kolonie, které se lidově říkalo „Ci-
kánka“, patřila mezi bombardováním nejvíce 
zasažená místa v západočeské metropoli. 
Místní obyvatelé se v nepodsklepených 
domech neměli kam ukrýt. V jediném 
podzemním krytu zde na následky ranního 
náletu, jehož cílem bylo vyřadit z provozu 
přilehlé plzeňské seřaďovací nádraží, za-
hynulo na osm desítek místních obyvatel.

„Následky náletů byly tragické. Řada 
starších občanů má dodnes tyto události 
v živé paměti. Stopy války navíc byly patrné 
i v dalších letech. Týkalo se to například 
nevybuchlé munice, kterou musí pyrotech-
nici zneškodňovat dodnes. Jejich hrdinství 
připomíná památník s demontovaným 
pláštěm nevybuchlé letecké pumy,“ uvádí 
místostarosta Zdeněk Mádr.

Poslední z pietních aktů se konal na Habr-
mannově náměstí. Do zdejší základní školy 
v Masarykově ulici se po dubnových náletech 
nevrátilo 38 dětí a také učitelka Květoslava 
Zajícová. Během bombardování byla po-
škozena i kaple sv. Jana Nepomuckého na 

křižovatce Masarykovy a Zábělské 
ulice. Šest let po konci války pak 
byla zcela zdemolována.

Pietních aktů se zúčastnili také mís-
tostarostové Václav Beran a Lenka Kočová, 

za město Plzeň Petr Osvald z Kanceláře 
primátora města Plzně a rovněž zástupci 
Krajského vojenského velitelství Plzeň 
a Klubu českého pohraničí.

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

Vzpomínka na oběti 
náletu z dubna 1945
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Uctění obětí v Habrmannově parku.
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Tehdejší události v Jateční ulici popisuje informační panel, který nechal čtvrtý plzeňský
obvod obnovit. Zleva: Václav Beran, Petr Osvald, Tomáš Soukup a Lenka Kočová.
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Pietní akt v Sousedské ulici.
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Studie Hrádeckého potoka 
představena veřejnosti

Hrádecký potok se může dočkat lepšího 
využití. Základní podmínkou investic je 
jeho odtrubnění. Studii proveditelnos-
ti, která prověřuje možné úpravy, ve 
čtvrtek 28. dubna v červenohrádecké 
sokolovně představili veřejnosti autoři 
studie, zástupci Útvaru koncepce a roz-
voje města Plzně (ÚKRMP) a městského 
obvodu Plzeň 4.

Hrádecký potok protéká, byť ukryt v potrubí 
pod zemí, významnou částí Červeného 
Hrádku. Ta je zároveň „významným krajin-
ným prvkem“ dle zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Právě odtrubnění potoka navrhují 
jako nejlepší postup autoři studie. Počítají 
tak s obnovením dlouhodobě udržitelné 
podoby přírodní potoční krajiny v měst-
ském prostoru.

„Pokud by potok zůstal zatrubněný, není 
možné v jeho okolí realizovat smysluplné 
úpravy, protože by pak byly znehodnoceny 
při obnově potrubí. Ta bude v dalších letech 
nevyhnutelná,“ upozorňuje Jaroslav Holler, 
vedoucí úseku veřejného prostoru ÚKRMP.

Legislativní i územní limity

Holler zároveň upozorňuje, že územní 
plán ani platná legislativa chránící nivu 
toku neumožňují jiné využití ploch než jako 
přírodních nebo jako parku.

„Revitalizace Hrádeckého potoka je tedy 
výsledkem zákonných požadavků. Nicméně 
hlavním principem studie zůstává zlepšení 
využitelnosti prostoru pro místní obyvatele, 
tedy vytvoření prostoru pro relaxaci, sport 
a další vyžití. Návrh počítá s proměnou 
území a ve významných částech nechává 
prostor pro diskusi s občany o tom, co by 
v místě uvítali,“ dodává Holler.

Navržené úpravy splňují požadavky tzv. 
modro-zelené infrastruktury. Propojují 
dobré nakládání s vodou spolu s funkcí 
výsadeb a parkových úprav a přispívají 
tak k řešení klimatických problémů, udr-
žení vody ve městech, zlepšení ovzduší či 
zmírnění mikroklimatu.

V rámci městského mobiliáře návrh počítá 
s lavičkami, stoly, pergolami a konstrukcemi 

pro přistínění a pnoucí rostliny, odpadkovými 
koši, osvětlením a herními prvky pro děti.

„Řešený prostor by měl být klidný, bezpečný, 
udržovaný, přístupný a prostupný. Také 
by měl nabízet přístup k vodní hladině 

a příležitosti k posezení s vyhlídkou na 
vodu. Nedílnou součástí úprav je zhotovení 
tůní, které se stanou vhodným prostře-
dím pro vodní živočichy,“ uvádí Kateřina 
Hánová z firmy Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s.
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Vizualizace úprav společně s připravovaným 
kruhovým objezdem, který vznikne v rámci 
rekonstrukce Červenohrádecké ulice.
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Studie navrhuje možné umístění hřišť, sportovišť i parkové úpravy.
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Na Čtyřce se hraje 
americký fotbal

Studie prověřuje velké území a upozorňuje na 
nutnost spolupráce se soukromými vlastníky, 
případně i nutnost výkupu pozemků. Pojetí 
většího území bylo nezbytné pro dobré 
řešení samotného toku i jeho souvislostí, 
třeba návazností přítoků i okolních cest.

Záleží na názoru místních

Představení studie se zúčastnilo zhruba 
60 občanů. Někteří s podobou studie 
souhlasili, několik občanů se postavilo 
proti odtrubnění – nejčastěji vyjadřovali 
znepokojení nad průtokem vody v po-
toce, který považují za nedostatečný. Na 
všechny dotazy zareagovali autoři studie 
i zástupci města a obvodu, kteří výhody 
a limity odtrubnění vysvětlili.

„Děkuji občanům za přínosnou a kultivo-
vanou diskusi. My se snažíme sehrát roli 
mediátora mezi našimi občany a městem. 
Místní lidé nejlépe vědí, co v místě chtějí. 
Větší změny ale musí být v souladu se 
zákonem a posudky odborníků. V opač-
ném případě nemůžeme očekávat žádný 
významný posun v proměně území, které 
se už roky nerozvíjí,“ říká starosta Tomáš 
Soukup.

Aby bylo možné úpravy realizovat co nej-

dříve, je návrh rozdělen do tří etap, včetně 
pilotního úseku, který přináší nejvíce zlepšení 
a má nejvíce předpokladů pro realizaci. 
Značnou část úprav by měly pokrýt dotace. 
Termín případné realizace v tuto chvíli nelze 
odhadnout.

„Chtěli bychom tento prostor využít pro 
odpočinek, hraní dětí i sportování veřej-
nosti. Úvahy, zda a za jakých okolností by 
bylo realizovatelné a účelné otevřít koryto 

Hrádeckého potoka, jsou již dlouhodobé, 
a tak jsme rádi, že návrh máme na stole a ve-
řejnost si mohla říci, zda a v jakém rozsahu 
se jí to líbí či naopak,“ uzavírá Zdeněk Mádr.

Občané mohli studii v místě a také na 
internetu opřipomínkovat. Jejich názory 
budou následně zanalyzovány a do studie 
zakomponovány.

Americký fotbal na Čtyřce? Ano, je tomu 
skutečně tak. Na hřišti v Bukovci od le-
tošního roku začal působit druholigový 
tým Pilsen Patriots. První domácí utkání 
se uskutečnilo v dubnu a hodem mincí 

ho zahájil starosta obvodu Tomáš 
Soukup.

Plzeňští patrioti sehráli úvodní domácí 
utkání proti celku Příbram Bobcast, které 

bohužel skončilo prohrou plzeňského 
týmu 14:47.

„Do zápasu jsme vstoupili celkem ob-
stojně, ale pořád jsme dělali chyby. 

Útok už dokázal hýbat míčem po hřišti, 
ale tentokrát jsme je jako obrana moc 
nepodrželi,“ zhodnotil utkání plzeňský 
zadák Milan Koubek.

Na Čtyřku se Pilsen Patriots přestěhovali 
z Lochotína. V Bukovci se od letoška bude 
hrát II. liga každých 14 dnů. Za Čtyřku 
přejeme hodně štěstí a úspěšnou sezónu.

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

Autor: Redakce MO Plzeň 4

První domácí utkání v Bukovci proběhlo ve velkém stylu. K americkému fotbalu patří i tvrdé střety. Zd
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Představení studie se zúčastnilo přes 60 občanů.



6

Špitálský les láká na 
nové hřiště pro děti

Nové dětské hřiště slouží dětem ve 
Špitálském lese. Oblíbené místo malých 
i větších dětí získalo několik nových 
herních prvků, které nahradily ty staré 
dožívající. Proměnu hřiště na žádost 
čtvrtého městského obvodu realizovala 
Správa veřejného statku města Plzně.

Nejdříve pískoviště pro děti, pak i herní 
prvky byly na tomto místě již od roku 2003, 
kdy v lokalitě vznikl park na přání. Ten 
se letos na jaře dočkal výrazné obměny.

„Instalací nových herních prvků plníme 
přání nejen dětem, ale i rodičům, ško-
lám a školkám, které Špitálský les často 
navštěvují. Věřím, že se nám podařilo 

vybrat herní prvky, které uspokojí ty nej-
náročnější ratolesti, a zároveň se díky své 
podobě stanou novým architektonickým 
prvkem celého lesoparku. Děkuji Správě 

veřejného statku města Plzně za perfektní 
spolupráci,“ uvedla místostarostka obvodu 
Lenka Kočová.

Zbytek původního dětského hřiště byl 
demontován, zbyla jen lanová pyramida 
a velký kolotoč. Celý projekt nového hři-
ště zpracovala Správa veřejného statku 
města Plzně.

„Pro nové herní prvky jsme už při zadání 
projektu požadovali, aby byly ze dřeva. 
Malé děti tu najdou houpacího šneka 
a včelu, dřevěný kolotoč, závěsnou dvou-
houpačku, pirátský domek a samozřejmě 
nové pískoviště s herním stolkem. Pro 
starší tu bude nová, přes 20 metrů dlouhá 
hbitostní lanová stezka, kterou mohou děti 
různými způsoby přelézt bez dotyku se 
zemí,“ uvedla Hana Hrdličková, vedoucí 
oddělení urbanistické zeleně Správy 
veřejného statku.

Jako první nové hřiště vyzkoušely děti 
z nedaleké 50. mateřské školy.

Starší herní prvky nyní procházejí pravi-
delnou údržbou. Plánovaná výměna lan 
v pyramidě se zpozdila kvůli problémům 
s dodávkami materiálu. K opravě má dojít 
v polovině května.

Obnova hřiště začala již loni na podzim. 
Na žádost veřejnosti ještě do konce 
května přibydou tři lavičky a odpadkový 
koš. Rovněž došlo k úpravě nově nainsta-
lovaných herních prvků. Projekt realizovala 
firma Hřiště hrou, s. r. o., z Trutnova. Vše 
i s lavičkami stálo celkem 883 669 korun 
včetně DPH. Náklady uhradil městský 
obvod Plzeň 4.

Autor: Redakce MO Plzeň 4, město Plzeň

Hřiště si přišla prohlédnout místostarostka Lenka Kočová.

Dětem z 50. mateřinky se nové herní prvky líbí.

Nové hřiště ve Špitálském lese.
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Jaro na Čtyřce je ve znamení kultury. 
Po masopustu Habrmannův park ožil 
velikonoční akcí, další jarní dny pak 
patřily tradiční pouti u sv. Jiří. Na pro-
gramu je hned několik promenádních 
a nově také rockových koncertů.

Velikonoční tvořivé dílny, vystoupení 
folklorního souboru Jiskra, divadlo pro 
děti, historická a irská muzika Elthin, trhy 
a občerstvení – nejen to nabídla nová 
kulturní akce čtvrtého obvodu Tradiční 
Velikonoce, kterou 16. dubna ožil Habr-
mannův park.

Zájemci si zde mimo jiné 
mohli namalovat kraslici 
nebo uplést pomlázku. 
„Pletení učíme ze šesti 
proutků, abychom to 

dětem i dospělým snadno vysvětlili. Jedná 
se o pomlázku, která je rychlá a dobře se 
vyrábí. Těší mě, že řada dětí, které od nás 
odchází, už si ji zvládne doplést sama,“ po-
pisuje instruktor pletení pomlázky Jiří Malý.

Po dvouleté pauze vynucené covidovou 
pandemií se ke sv. Jiří vrátila největší pouť 
v kraji. Lunapark představil své klasické atrak-
ce, nechyběl ani vyhledávaný velký řetízkový 
kolotoč, autodrom, adrenalinové atrakce, 
mimo jiné Extreme, a bohaté občerstvení.

Díky spolupráci městského obvodu Plzeň 4 

s pořadatelem patřilo jedno dopoledne 
dětem z mateřských školek, Jitřenky a Dět-
ského centra, které mohly atrakce využívat 
zdarma.

„Jsem moc spokojený, jsme rádi, že se 
lidem pouť líbí,“ uvedl Vlastimil Lagron, 
který pouť pořádá už čtyřicet let. „Naše děti 
si atrakce užívají, už jsme tu hodinu a půl,“ 
líčila v reportáži pro televizi ZAK učitelka 
z 64. mateřské školy Jana Miková.

Další na programu byla a je série koncertů: 
Rocková muzika nebo blues 13. května na 
Chlumu a 20. května v Lobezském parku. 
Ani letos pak nechybí tradiční promenádní 
koncerty v Habrmannově parku, a to vždy 
v neděli 15., 22. a 29. května.

Čtyřka hostila Tradiční 
Velikonoce i pouť u sv. Jiří

Autor: Redakce MO Plzeň 4

O pletení pomlázky byl zájem mezi dětmi i dospělými. Děti z mateřských školek na Čtyřce mohly na pouť zdarma.Zd
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Obvod hledá členy 
do volebních komisí

Městský obvod Plzeň 4 se již připravuje 
na volby do zastupitelstev obcí, které 
prezident republiky vyhlásil na 23. 
a 24. září 2022. Úřad městského ob-
vodu nabízí občanům možnost zapojit 
se za finanční odměnu až 2600 korun 
do činnosti okrskové volební komise.

Volby budou zahájeny v pátek 23. zá-
ří 2022 ve 14.00 hodin a volební místnosti 
budou otevřeny do 22.00 hodin. Druhý 

den voleb v sobotu 24. září 2022 
bude možné hlasovat v době od 
8.00 do 14.00 hodin.

Touto cestou bychom se na Vás 
chtěli obrátit s prosbou, zda byste neměli 
zájem nám vypomoci s činností člena 
v okrskové volební komisi za finanční 
odměnu dle zákona. Člen okrskové 
volební komise musí být přítomen ve 
dnech konání voleb po celou uvedenou 
dobu hlasování (kromě přestávky na 
oběd) a v sobotu po skončení hlasování 
při sčítání výsledků hlasování. Při těchto 
volbách se na území Statutárního města 
Plzně volí členové do zastupitelstva měst-

ského obvodu a do zastupitelstva města.

V případě zájmu si prosím vyplňte dotazník 
člena okrskové volební komise, který je 
součástí těchto doubraveckých listů na 
straně 10. Ke stažení ho naleznete i na 
webových stránkách umo4.plzen.eu, a to 
v sekci volby 2022. Vyplněný dotazník 
můžete osobně odevzdat do kanceláře 
Informací nebo vhodit do schránky umís-
těné u vstupních dveří do budovy ÚMO 
Plzeň 4 anebo zaslat poštou na adresu 
ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň, 
a to nejpozději do 15. 7. 2022.

Autor: Štěpánka Kanická,
Odbor právní, správních činností a organizační ÚMO Plzeň 4

Autor: Redakce MO Plzeň 4

Úpravy zeleně a herních 
prvků jsou v plném proudu

Úpravy zeleně a herních prvků jsou 
ve čtvrtém obvodu v plném proudu. 
Novinkou jsou lavičky pod Chlumem, 
které vznikly na přání občanů v rámci 
participativního rozpočtu. Všechna 
pískoviště ve správě městského obvodu 
pak dostala nový písek.

Nápad na umístění laviček pod Chlumem 
v druhém ročníku participativního rozpočtu 
Čtyřky skončil na celkovém třetím místě po 
psí loučce ve Špitálském lese a workouto-
vém hřišti v Lobzích. Vzhledem k náročnosti 
prvních dvou projektů ale vznikl jako první. 
Pod Chlumem tak doplnil novou stromovou 
alej – vítěze prvního ročníku.

Každoroční jarní úpravy se dočkává veškerá 
zeleň ve správě městského obvodu, a to 
včetně revitalizace závlahového systému 

v Habrmannově parku. Po kontrole dět-
ských hřišť detektorem kovu a jejich hlavní 
sezónní generálce přišla na řadu všechna 

pískoviště, na kterých proběhla kompletní 
výměna písku.

Nové lavičky pod Chlumem.

Údržba zavlažovacího systému v Habrmannově parku. Pískoviště se dočkala výměny písku.
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Okénko 
zastupitelů

Autor: Ing. Zdeněk Mádr,
místostarosta, ODS

Vážení spoluobčané,

asi by se většina z nás shodla na tom, že 
stavba, která v současné době nejvíce hy-
zdí město a Doubravku, je areál CARIMEX, 
komplex budov, který byl z velké části po-
stavený nelegálně, a je jednou z největších 
černých staveb v republice.

Majitel sedmipodlažní budovy, která stojí 
na levém břehu řeky Úslavy, se v minulých 
letech snažil domoci městských pozemků, 
na které stavba zasahuje, a vleklými soud-

ními spory ji chtěl dodatečně zlegalizovat.

Celých 15 let trval boj politické repre-
zentace města i našeho obvodu za od-
stranění této nepovolené stavby a stal 
se synonymem spravedlnosti. Ustoupit 
stavebníkovi, který desítky let ignoroval 
veškeré zákony, by totiž znamenalo dát 
návod ostatním, že je možné se chovat 
stejně, a vznikl by dojem, že nejjednoduš-
ší je postavit něco načerno a pak stavbu 
dodatečně legalizovat.

Až nyní se konečně blýská na lepší časy. 
Vlastní stavba i další nemovitosti v jejím 
okolí získaly nové majitele, kteří chtě-
jí v tomto prostoru postavit areál s by-
ty, kancelářemi a obchodním zařízením. 

A protože k realizaci 
svého záměru potře-
bují získat také městské 
pozemky, dalo si měs-
to jasnou podmínku, 
že pozemky prodá až 
potom, co „skleněné 
peklo“ na Rokycanské 
bude zdemolováno.

Pro mě osobně je to velké vítězství a ať 
už tam vyroste cokoliv, tak to bude lepší 
než to, co je tam nyní, a hlavně jsem rád, 
že ten zdevastovaný objekt už brzy zmizí 
a s ním zaniknou i problémy s bezdomov-
ci a nepořádkem v jeho okolí.

Autor: Bc. Michal Chalupný,
předseda kontrolního výboru MO Plzeň 4

Vážení spoluobčané,

tak máme u polikliniky císařpána. Socha 
poněkud nepovedená, připomínající 
více než Karla I. Habsburského hranatého 
panáčka z Lega, je dle pana Macha, ředitele 
polikliniky Privamed, „tak trochu provokace“. 
Mám úctu k historii, ale tato „provokace“ je 
nešťastná. Socha je umístěna na Masarykově 
třídě, tedy toho Masaryka, který bojem proti 
tomuto Karlu I, zajistil vznik Československa! 
Ale vůbec i umístění v Plzni má neblahé 
konsekvence. Ti dříve narození si pamatují, 
že z Lobez pocházel jeden z popravených 
vůdců Rumburské vzpoury Stanko Vodička. 

Ten má v Lobezském parku pomník a je 
pohřben „U sv. Jiří“. Rumburská vzpoura 
má řadu hodnocení, ale zrovna Stanko 
Vodička se snažil, aby se stala začátkem 
osvobození českých zemí od Habsburků. 
Na Slovanech, na Koterovské třídě najdeme 
památníček pěti dětí a jednoho mladíka 
zastřelených habsburským vojskem. Měli 
hlad a odpovědí jim byla kulka. Přes tehdejší 
interpelace v říšském parlamentu, tedy 
vlastně vůči Karlu Habsburskému, nebyl 
nikdo potrestán. A jeho „mírové snahy“? 
Tak diletantsky provedené, že ve finále 
znamenaly ještě větší svázanost Německa 
s Rakouskem-Uherskem. V případě, že by 

nám i po roce 1918 vládl 
tenhle Habsburk, asi 
by jeho socha stála na 
Habsburger strasse, ale 
česky bychom nemluvili 
ani my. Naštěstí pro nás 
byl spíše nešťastnou 
obětí své doby než 
schopným a připomínání  hodným 
panovníkem. Za to významná osobnost 
našich dějin z Doubravky pocházející, tedy 
Jan Dubravius, nemá na svoji připomínku 
ani sochu nebo ulici.

Tisíce rozkvetlých narcisů a krokusů 
zkrášlily na jaře celou západočeskou 
metropoli. Na Čtyřce je lidé mohli ob-
divovat například ve středovém pásu 
na Rokycanské třídě.

Téměř padesát tisíc kusů cibulovin nechali 
pracovníci Správy veřejného statku města 
Plzně vysázet na podzim loňského roku. 
Ke stávajícím lokalitám, které byly osázeny 
narcisy na podzim roku 2014, mimo jiné 
přibyla právě výsadba v travnatém pásu 
na Rokycanské ulici.

Mezi další nové plochy patří park v Červe-
ném Hrádku, který ozdobily také krokusy.

Čtyřku na jaře 
zkrášlily narcisy.

Autor: Redakce MO Plzeň 4, město Plzeň
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Poslední březnovou středu ožily 
doubravecké ulice 5. ročníkem Teenage 
NOCi s literaturou. Po dvouleté online 
verzi tohoto unikátního projektu na 
podporu čtenářství se děti konečně 
setkaly s hvězdnými čtenáři naživo. 
Mohly si tak užít atmosféru čtenářské-
ho večera plnými doušky a nehrbit se 
u obrazovek počítačů.

Na sedmi stanovištích se představilo 16 
osobností, mezi nimi Lumír Olšovský, šéf 
muzikálu DJKT, na domácí Dvaadvacítce 
četl také Jozef Hruškoci, sólista tohoto 
souboru. Dušan a Karolína Krausovi 
kouzlili svým přednesem v budově ČSAD 

autobusy Plzeň a v nově zpřístupněné 
Tomáškově vile předčítal moderátor 
Hitrádia FM Plus a speaker FC Viktoria 
Plzeň Jirka Pelnář.

Slam poetry v letošním ročníku zastu-
povala spisovatelka a popularizátorka 
vědy Lenka „Mango“ Hronová, která svůj 
um předvedla na Gymnáziu Luďka Pika. 
Návštěvníci ani letos nebyli ochuzeni 
o ukázku z připravované divadelní insce-
nace v podání studentek muzikálového 
oboru Konzervatoře Plzeň pod vedením 
Lukáše Ondruše. Mohli jste je vidět v bu-
dově Úřadu městského obvodu Plzeň 4.

Velmi milé bylo zastavení v Obvodní 
knihovně Doubravka, kde se na znamení 
podpory Ukrajině četlo z knížky ukrajinské 
spisovatelky Natalji Ščerby. K začínajícím 
muzikálovým hercům Jaromíru Dezortovi 

a Matěji Hejdukovi se s ukázkou ve svém 
rodném jazyce přidali i tři ukrajinští 
žáci 22. základní školy v Plzni. Účast na 
tomto ročníku byla více než překvapivá 
a udělala radost nejen organizátorkám, 
ale i všem hostům.

Moc děkujeme všem čtenářům a pomoc-
níkům. Velký dík patří i organizacím, které 
poskytly své prostory.

Jejich klienti jim říkají Andělky. Nemají 
však křídla, nýbrž jen auto, velké srdce 
a spoustu zkušeností.

Sestry z mobilního, nebo chcete-li domácího, 
hospice Domov pomáhají nevyléčitelně 
nemocným lidem v posledních dnech jejich 
života a nemalou měrou podpírají i jejich 
blízké. Umožňují rodinám, aby odcházející 
babička, tatínek nebo i dítě mohli naposledy 
usnout tam, kde usínali vždy nejraději: doma.

Hospic Domov bojoval v závěru loňského roku 
o přežití. Podařilo se mu získat prostředky na 
provoz a nyní shání posily do svého týmu. 

Potřebuje nové Andělky, nové sestřičky. 
Nabízí jim práci na ranní směny, podporu 
vrchní sestry a lékařů, další vzdělávání či 
supervizi psychologa.

„Naše sestry si nejvíc pochvalují, že mají na 
klienty opravdu hodně času. Během jedné 
směny navštíví dva až tři a mohou se jim 
plně věnovat nebo si s nimi či s jejich blíz-
kými popovídat. I to je pro rodiny v tomto 
období velice důležité,“ dodává ředitelka 
hospice Jana Červánková.

Sestry pečují o odcházející dospělé i děti 
v okruhu do čtyřiceti kilometrů od Plzně, 
a proto je nezbytné, aby kromě vzdělání 
všeobecné či dětské sestry měly také řidič-
ský průkaz skupiny B. Více informací získají 
zájemci o tuto práci na tel.: 733 300 455.

Vážení spoluobčané, před 110 lety, konkrétně 
24. února 1912, byl v obci Újezd u Plzně 
založen sbor dobrovolných hasičů. Tato 
dlouhá doba byla lemována úspěšnými 
i méně úspěšnými lety. S těmito událostmi 
bychom Vás rádi seznámili při oslavách, 
které se uskuteční letos v červnu.

V pátek 17. června od 20:00 proběhne 

v Sokolovně (Národní 196/3) Plzeň – 
Újezd tradiční hasičská zábava. 
Hlavní část oslav se bude konat 
25. června od 14:00 v prostorách 
SDH Plzeň – Újezd (Staroveská 7). Zde 

bude vystavena naše moderní i historická 
technika. V prostorách zbrojnice se můžete 
těšit na fotodokumentaci, kde se seznámíte 
s historií našeho sboru.

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme 
v hojnou účast!

Teenage NOC 
s literaturou 2022

Domácí hospic 
hledá sestřičky

Oslava výročí 110 let 
SDH Plzeň – Újezd

Autor: Kateřina Skočilová, Michaela Krumlová
22. ZŠ Plzeň

Autor: Petr Hošek,
starosta SDH Plzeň – Újezd

Autor: Markéta Čekanová

Předčítal i moderátor Jirka Pelnář.

Dobrovolní hasiči v Újezdě
oslaví 110 let existence.

Kromě hospicové péče nabízí Domov 
také odlehčovací služby pro seniory 
a hendikepované, jimž pečovatelky 
dělají společnost a pomáhají 
s běžnými každodenními úkony.
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ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 4

DOTAZNÍK - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 pro volby do zastupitelstev obcí vyhlášené na dny 
23. a 24. září 2022

Jméno, příjmení, titul: ......................................................................…..............................................................................………
Adresa trvalého bydliště (podle OP): …………………………………………….................................................................……...
………………………………………………………………......................................................................…… PSČ: ……………………
Rodné číslo: ..............................         Státní občanství: …………………………………
ID datové schránky: …………………………….
Telefon/mobil: .....................…………………....

PODPIS DAŇOVÉHO PROHLÁŠENÍ: členové komisí, kteří si budou chtít uplatnit slevu na dani, si daňové prohlášení 
osobně podepíší po složení slibu u personalistek – kancelář č. 28 (případně tamtéž nejpozději do 30. 9. 2022).
Daňovou slevu si mohou uplatnit studenti, důchodci, lidé v evidenci ÚP, ženy na mateřské/rodičovské dovolené…, 
pokud pro příslušný měsíc nemají daňové prohlášení podepsané u jiného zaměstnavatele.

Vaše shora uvedené osobní údaje budou uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem Úřadu 
městského obvodu Plzeň 4.

V ..........................   dne ..................... 

                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                       podpis               

Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací nebo vhoďte do schránky umístěné u vstupních dveří do budovy ÚMO 
Plzeň 4 nebo zašlete poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, Plzeň, 312 64), a to nejpozději do 15. 7. 2022.

Inzerce
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