Vážení spoluobčané,
prosím Vás o zdravý rozum. V naší
společnosti se projevuje ostrá polarizace, tvrdé prosazování osobních zájmů za každou cenu, přehlížení práv a
názorů ostatních, agresivita. Stále více
lidí se domáhá svých práv a svobod
bez ohledu na to, zda tím nepoškozuje
práva a svobody druhých. Projevuje se
to v běžném životě, obchodu, politice.
Názory se polarizují, jsou více černobílé. „Já mám pravdu, Ty buď lžeš, jsi
hlupák, nebo nerozumíš a nebudu se
s Tebou bavit!“

Podle mého názoru něco na tom je.
Nejsem volič ČSSD. Přesto respektuji,
že vládne. Cítím se však vládou neustále podváděn. Před referendem o
vstupu do EU nám nasadili „vládní
růžové brýle.“ Teprve teď zjišťujeme,
že vše je trochu jinak. Vláda tvrdě prosazuje reformu veřejných financí. Provádí to tak zvanou salámovou metodou. Postupně. Nikdo neví, jaký bude
další krok reformy, zda zase jen zdražení nebo konečně podpora růstu ekonomiky. Cožpak se zase vracíme do
doby, kdy se člověk prakticky vždy trefil, když vládě nevěřil ani slovo? To
budeme opět švejkovat? Jako bychom
se k tomu vraceli. Lidé se méně zajímají o věci veřejné, neboť mají pocit,
že to pozbývá jakéhokoliv smyslu. Blbá
nálada?
Existuje způsob, jak spolu či vedle sebe žít? Ano! V zájmu zdravého rozumu, nestřetávejme se spolu na silnicích, chodnících, v krámech. Nebuďme
k sobě agresivní. Přemýšlejme nejen ze
svého sobeckého pohledu o tom, co
děláme. Ubude agresivity mezi námi,
život bude snesitelnější. Uvědomme si,
že i ti druzí mají právo na svůj názor,
mají právo žít bez ohledu na to, kdo
zrovna zvítězí ve volbách, tam však
rozhodujte, voliči!
Ing. Pavel Rödl
starosta

Internet do každé domácnosti
Internetovým bohem zapomenuté Plzni se
blýská na lepší časy. Zdá se, že bude
ohroženo dominantní postavení polostátního Telecomu i v posledním velkoměstě
u nás, v Plzni, která dlouhá léta neměla
dostupné a masově rozšířené připojení
k internetu. Za tuto situaci nenesl vinu jen
Český Telecom, jako žába sedící na prameni internetového potenciálu se chovala
i plzeňská radnice jakož i její bývalý podnik Pilskabel.
Tento rok bude pro Plzeň nejspíš změnou
k lepšímu. Telekomunikační operátor
Karneval hodlá během prvního pololetí
tohoto roku zprovoznit prostřednictvím
rozvodů kabelové televize připojení
k internetu, které již běží např. v Praze,
Brně a Ostravě. Karneval svou cenovou
politikou bohužel neláme magickou hranici jednoho tisíce korun za měsíc, přesto
se dá předpokládat, že jeho spuštění rozvíří cenovou i kvalitativní hladinu trhu
s internetovým připojením v Plzni. Neméně intenzivně ovlivňují internetové
prostředí mobilní operátoři, kteří díky
agresivnímu zavádění paušálního GPRS,
na které již byly nalákány desítky tisíc
uživatelů v celé České republice, možná
brzy rozdrtí vytáčený internet prostřednictvím klasického modemu. V současné době, kdy už polostátní dominantní operátor
přestává být garantem stabilní vysoké cenové hladiny, musejí na blížící se konkurenční prostředí reagovat i regionální poskytovatelé. Zdá se, že dříve nebo později
se zaostří i na domácnosti. A první vlaštovky se již objevují.
Pokud vás doma klasický modem téměř
obtěžuje, pak je nejvyšší čas poohlédnout
se po nějakých alternativách. Ještě nedávno to byl poměrně tvrdý oříšek, dnes však
již není nemožné narazit na pár zajímavých nabídek. Jedná se především o bezdrátová řešení, která jsou v současnosti,
co se týče technologických požadavků na
potenciálního uživatele, cenově dostupná.
Jednou takovou zajímavou alternativou,
která internetového brouzdala bezpochyby zaujme, je nabídka připojení od firmy
ARCOM (www.arcom.cz), jejíž internetové tarify, které uživatele nelimitují
agregací ani množstvím přenesených dat,
začínají již na 342 korunách měsíčně. Na
internet vás za paušál připojí i doubravecká firma Consul (www.consul.cz), jejíž

nabídka obsahuje jak časově omezené tarify, které začínají na 280 korunách, tak
neomezené připojení, které měsíčně stojí
1000,- Kč. Zajímavou alternativou je také
připojení k síti sítí prostřednictvím neziskových subjektů, kterých v posledním
roce vyrostlo v Plzni hned několik, nejznámějšími jsou Sdružení pro rozvoj a
využití
počítačových
technologií
(www.joo.cz) provozující síť JOO a občanské
sdružení
Pilsfree
(www.pilsfree.net) k němuž patří stejnojmenná síť, která se hlásí k odkazu úspěšné pražské komunitní sítě známé pod názvem CZFREE. Zatímco JOO nabízí pevně stanovené tarify od 300 do 900 korun
měsíčně, poplatek v Pilsfree je odvislý od
velikosti sítě, lokality a množství uživatelů, v současnosti se pohybuje v rozmezí
300 – 500 korun za měsíc, připojení je
neomezené, účastníci se dělí o vysokokapacitní linku sdružení. Čtenáře může příjemně překvapit, že uvedené možnosti
nepřekračují psychologickou hranici tisíce
korun za měsíc, která byla již v několika
průzkumech potvrzena jako výdajový
strop, který jsou ochotny české domácnosti do internetu investovat. Tyto subjekty poskytují řešení, která jsou založená na
bezdrátové
technologii
pracující
v nelicencovaném pásmu 2,4 GHz nazývané WiFi nebo WaveLan. Nejen, že tyto
technologie jsou v současnosti cenově dostupné, dobře se uplatní právě v hustě
osídlených částech měst jakož i
v prostředí zprivatizovaných panelových
domů, kde odpadají i mnohé problémy
spojené se souhlasem majitele nemovitosti s instalací takového zařízení.
Lze tedy říci, že pokud nebudete mít problém s přímou viditelností na přípojný
bod, máte již dnes šanci najít si rovnou do
domu moderní a hlavně cenově dostupné
připojení na Internet a stát se tak součástí
elektronické budoucnosti jako jsou např.
hry po síti, nákupy na Internetu, IP volání,
rozhlas, zábava a především nekonečné
množství informací včetně on-line komunikace s úřady.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Střípky z historie: Lobzy – místo, kde se lidé líbají

První oficiální zápis, který dokládá existenci Lobez pochází z roku 1379, jednalo
se o daňovou výměru, kterou platili jejich
držitelé, mezi které patřili i oba plzeňské
církevní subjekty, Řád Dominikánů a Plzeňská fara. O 164 roky později se již
k vlastnictví Lobez hlásí město Plzeň,
kromě jediného svobodného dvora vlastnilo všechny ostatní. Lidé z tohoto svobodného domu č. p. 5 jako jediní nerobotovali, zato však platili vrchnosti poplatek
za ochranu.

Zajímavý je význam jména Lobzy, který
již dávno upadl v zapomnění, zatímco názvy Milence či Zalíbená nám stále smysl
dávají. Dnešní sídliště svůj název zdědilo
z dob, kdy zde žila rodina Lobzova, kdy
se v Českém království hovořilo staročeštinou. Právě po rodině těch, kteří se líbají,
zdědila obec i své jméno, které bychom
do dnešního jazyka přeložili jako Hubičky.
Před třicetiletou válkou byla vesnice Lobzy docela živou lokalitou, v níž fungovalo
10 statků. Její strategickou polohu však
využila záhy císařská vojska, která se zde

v době války ubytovala, a po válce zde již
fungovalo o jeden statek méně, v té době
zde také vzniká cosi jako obecní úřad. Na
základě rozparcelování panských dvorů
z roku 1779 robotovali lobezští na dvoře
v Božkově, kromě statku č. p. 5. Od roku
1780 fungoval v Lobzích papírenský
mlýn, jenž si vybudoval mnohaletou tradici, později se z něj stal panský a až na
počátku existence I. Československé republiky se z něho stala elektrárna, jež dodávala energii na Letnou a do Doubravky.
Až do poloviny 19. století byly Lobzy
v podstatě zemědělskou obcí.
Lobzy poté zasáhla vlna industrializace, ta
znamenala demografický boom. Zatímco
v roce 1845 zde žilo asi 120 obyvatel,
v roce 1850 již obci scházely necelé dvě
desítky lidí k překonání dvou set obyvatel.
Příliv obyvatelstva vrcholí před první světovou válkou, kdy Lobzy překonají 3000
obyvatel a v roce 1924 zde žilo již pět a
půl tisíce lidí. V tuto dobu již Lobzy měly
svůj průmysl i živnostníky. Od 90. let 19.
století zde fungovalo 26 obchodů a přes
padesát řemeslnických živností, které
ovšem musely bojovat proti silné konku-

renci z města Plzně. Škola byla založena
roku 1893. V Lobzích byly pískovcové
lomy, těžila se zde i kamenečná břidlice.
Dnes na tato místa chodí lidé venčit čtyřnohé miláčky, respektive posedět do restaurace na střelnici. Fungovaly zde továrny na výrobu barev a dehtu, drátovny i
slévárna, vyráběl se tu železný nábytek,
existovala i textilka na šití prádla
s prádelnou. Proto byla postavena tzv. Čína, dělnické domy, které byly později přestaveny na byty pro seniory. Na Letné,
která již s Lobzy srostla, fungovala
knihovna, kterou provozoval místní spolek K. H. Borovského. Roku 1920 staví
architekt V. Hajšman na Dlouhé ulici rodinné domy Pod Kukačkou, které dodnes
stojí. První světovou válku připomíná památník Stanka Vodičky sochaře V. Šípa,
později je zde umístěn i památník obětem
nacismu, popraveným vlastencům viněným z napomáhání atentátníkům na říšského protektora R. Heydricha.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Doubravka a její rozvoj – věc magistrátu nebo místního zastupitelstva?
Nedávno jsem při jedné diskusi zaslechl
názor magistrátního úředníka, který
v rámci plánu na rozvoj veřejné městské
dopravy prohlásil „……protože je Doubravka obvodem důchodců, nepotřebuje tak
hustou hromadnou dopravu.“ Když pominu fakt, že zmíněné vyjádření je nesmyslné, lidově řečeno „nadzvedlo“ mě označení či kategorie „obvod důchodců“. Nemám rád dělení lidí podle věku. Leckterý
takzvaný důchodce by svojí vitalitou „strčil do kapsy“ nejednoho „člověka produktivního věku“ a také ne každý „mladík“ je bezradný bez „zkušeností šedin“.
Ale i kdyby převládali v obyvatelstvu našeho obvodu občané penzijního věku nevidím důvod proč má někdo na “velkém
magistrátu“ Doubravku zařazovat do
městských částí druhé kategorie. Jistě
každá část města má svoje zvláštnosti, ale
věk obyvatelstva je kategorie, která se
mění a rozdělovat město na perspektivní
obvody a obvody kde bydlí „jen důchodci“ je hloupost. Přitom v případě, že se
tomuto nebo budoucímu zastupitelstvu
obvodu podaří „rozjet“ výstavbu bytů, či
stavbu rodinných domů, stane se Doubravka velmi záhy „mladým obvodem“.
Přesto je v některých postupech městského zastupitelstva patrné, že některé obvody – myslím třeba Slovany – mají přístup
k investicím mírně řečeno nadstandardní.
Přitom Doubravka je městská část, která
dle mého názoru například v možnostech
rozvoje bydlení nebo městské rekreace je
nejperspektivnější v Plzni.

To mě přivádí k zamyšlení nad koncepcí
přidělování peněz a rozhodování v Plzni.
On vůbec městský statut vytváří
z městských obvodů (i z jejich zastupitelstev) téměř nesvéprávné celky a tak o většině městských investic rozhoduje centrální městské zastupitelstvo. Idea „Velké
Plzně“, kterou vytvořilo sociálnědemokratické vedení Plzně ve dvacátých a třicátých letech minulého století a ke které se
hlásí současný primátor Šneberger je již
překonaná. Měla svoji platnost v době,
kdy Plzeň tvořila Škodovka a Pivovar,
zbytek města či přilehlého okolí sloužilo
ve většině případů jenom jako ubytovací
prostor pro dělníky těchto firem. Veškerý
hospodářský život se soustředil ve středu
města, a proto bylo také logické z tohoto
středu město řídit. Dnes se hospodářský
život stále více soustřeďuje do menších
firem po celém městě (Škodovka se oproti
minulosti zmenšila na minimum původní
velikosti v počtu zaměstnanců a začne se
zmenšovat i zástavbou), a dlouhodobé výhledy jednoznačně tvrdí že „normální“
velká firma nebude mít více jak 500 zaměstnanců a standardem budou tedy
střední firmy. Ano, dá se namítnout, že
například „Borská pole“ jsou pokusem
opětně centralizovat výrobu do určitých
městských lokalit. Ale teprve budoucnost
ukáže na kolik je správné lehkou a ekologicky nezávadnou výrobu soustřeďovat
v jednom místě. Každodenní ranní a odpolední přesuny obyvatelstva, zácpy na silnicích a přeplněná hromadná doprava asi
není tou nejlepší vizitkou daného řešení.

Městské obvody jsou sice součástí města a
některé pravomoci by měly být řízeny
centrálně, ale každé obvodní zastupitelstvo zná své problémy samo nejlépe a
rozvoj obvodu a investice na jeho rozvoj
by neměly být závislé na tom kolik zástupců daného obvodu zasedá v městském
zastupitelstvu nebo jak schopné je vedení
obvodní radnice prolobovat své zájmy na
magistrátu. Je s podivem, jak zástupci
ODS, kteří na státní úrovni (a dle mého
názoru v tomto případě správně) prosazují
přenesení pravomocí na nižší správní celky – kraje, v případě Plzně zastávají pozici velkého bratra, který svým nesvéprávným obvodním sourozencům musí
ukazovat tu správnou cestu. Ano jsem
obyvatel Plzně, ale bydlím „na Doubravce“ a myslím si, že místním problémům
„Plzně 4“ lépe rozumí obvodní zastupitelé
než na městské radnici sedící primátor a
jeho náměstci. Je sice možné, že v dalších
komunálních volbách se změní primátor a
město bude příznivěji dotovat i jiné obvody než Slovany, ale i nový primátor může
být štědrý jen pro svůj „domácí obvod“. A
i kdyby byl „Doubravecký“ nepřipadalo
by mně toto rozdělování peněz správné.
Cítím, že systém centrální vlády nad městem je třeba změnit více k obyvatelstvu,
více k místním samosprávám. A proto
skončím s trošku nadsazeným a parafrázovaným prohlášením: „Dost bylo magistrátu!“
Bc. Michal Chalupný
zastupitel ČSSD

Rozpočet městského obvodu Plzeň 4 na rok 2004
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Příděl Sociálního fondu MO P4
Celkem

U nedaňových příjmů z pronájmu bytů a
nebytových prostor ve výši 17.000 tis.
Kč, z pronájmu pozemků 2.500 tis. Kč,
300 tis. Kč na uložených pokutách a 50
tis. Kč z přijatých úroků z bankovních
účtů. Výše přijatých dotací je uvedena
v tabulce, podíl na sdílených daních
s městem Plzní činí u daně z přidané
hodnoty 2,2 %, u daně z příjmu fyzických
osob ze závislé činnosti 2,463 %. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji je kryt převodem
z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 4,
tzn. ze zlepšených hospodářských výsledků předchozích let.

Blahopřání
Oznamuji všem členům svazu
důchodců Plzeň Doubravka, organizace č. 4, že bývalá předsedkyně paní
Olga Benešová oslavila v plném
zdraví osmdesáté narozeniny.
Za svaz důchodců jí přála celá
naše organizace, v čele s předsedou
kraje ing. Františkem Hálou jakož i
celý městský výbor.
Paní Benešová byla zakládajícím členem organizace od jejího
vzniku v roce 1990. Jako bývalá
předsedkyně v Doubravce dala do
této činnosti celý svůj volný čas a
mnoho energie. Práci dělala se zaujetím a úspěšně, patří jí za to naše
velké poděkování.
Do dalších let jí senioři
z Doubravky přejí zdraví a štěstí.

Libuše Papežová
za Svaz důchodců

Podíl v %
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Rozpočet Městského obvodu Plzeň 4 byl sestaven s ohledem na
avizované dotace od státu, na stanoveném podílu na sdílených
daních, na skutečnosti vlastních příjmů v předchozích letech a na
požadavcích na výdaje jednotlivých úseků.
V daňových příjmech se jedná o příjem ze správních poplatků
ve výši 2.200 tis. Kč a místních poplatků v částce 4.750 tis. Kč.

Kapitálové výdaje jsou určeny na drobné
investiční akce ve výši 2.300 tis. Kč a
částka 300 tis. Kč bude rozdělena ve
formě grantů na zlepšení stavu sportovišť
v obvodu Plzeň 4. Běžné výdaje jsou
schvalovány podle jednotlivých činnostíúseků. Jedná se o výdaje na úklid a

vzhled obce ve výši 12.070 tis. Kč; na
správu, údržbu a opravy svěřeného majetku 18.135 tis. Kč; na zajištění provozu
6-ti mateřských škol 18.860 tis. Kč; na
platy pracovníků úřadu a odměny zastupitelů, vč. Sociálního a zdravotního pojištění 24.650 tis. Kč; na provoz kulturního
zařízení (Dklub), ostatní kulturní akce pořádané MO PlDovolujeme si Vám oznámit otevření nové ortopedické protetiky.
zeň 4 a dárky občanůmJosef Nehonský
jubilantům 965 tis. Kč; na
Ortopedická protetika
finanční příspěvky neziskoRubešova 8, Plzeň (u Mikulášského nám.)
vým organizacím a občanZhotovujeme všechny druhy protéz a ortéz horních a
ským sdružením 400 tis. Kč;
dolních končetin, sportovních ortéz, čtyřbodových
na výplatu sociálních dávek
kolenních ortéz, trupových ortéz, břišních pasů, měkkých
17.500 tis. Korun. Příděl Sobandáží a polohovacích sedaček do invalidních vozíků.
ciálnímu fondu MO Plzeň 4
Nabízíme odbornou konzultaci pro výběr účinné
ortopedické pomůcky, rehabilitaci a školu chůze na
byl schválen v souladu se
protézách.
Statutem tohoto fondu ve
Veškeré služby jsou hrazeny Vaší zdravotní pojišťovnou.
výši 850 tis. Kč.
Provozní doba:
Po 800 – 1500
Út 800 – 1500
St 800 – 1800
Čt ZAVŘENO
Pá 800 – 1300

Tel./fax: 377 457 728
Mobil: 777 123 870

Eva Horčičková
(FIN)

Proč se u nás říká?
Historicky nejstarším doloženým místem v naší čtvrti je kostel svatého Jiří
z 10. století (992 n.l.) ležící na vyvýšenině u soutoku Berounky s Úslavou .
Nad řekou Úslavou pak k němu brzy
přibyla hospodářská usedlost, která se
jmenovala Týnec. Týnů a Týnců najdeme v Čechách desítky. Původně
označovaly panský hospodářský dvorec.
Hojnost vody (díky stékajícím se ře-

kám) a poměrně výhodné zemědělské
podmínky lákaly k zakládání hospodářství už v raném středověku.
Královské město Plzeň je ještě „na houbách“, ale starý Týnec už je prosperující usedlostí.
A dnes nám jej připomíná ulice Nad
Týncem. Už zanedlouho nás povede na
slavnou svatojiřskou pouť!
PaedDr. Vladimíra Kroupová

Odstavování přípojných vozidel
Na základě kontrol Silniční správní úřad
v poslední době zjišťuje, že se na území
městského obvodu Plzeň 4 množí odstavování přípojných vozidel - tj. vozíků,
obytných přívěsů, návěsů atp. Tato přípojná vozidla zabírají parkovací místa
pro motorová vozidla a v mnohých případech i ničí zeleň .
Parkování a stání motorových vozidel na
komunikacích je tzv. obecným užíváním,
které se nezpoplatňuje, narozdíl od odstavování přípojných vozidel, které zákon o pozemních komunikacích řeší jako
zvláštní užívání komunikace.

Upozorňujeme proto motoristickou veřejnost na skutečnost, vyplývající
z finanční vyhlášky města Plzně č.
6/2001:
Za použití veřejného prostranství
k odstavení přípojného vozidla se vybírá
poplatek. Za veřejné prostranství se
podle této vyhlášky považuje kromě pozemních komunikací i veřejně přístupná
zeleň.
Aby se předešlo nedorozuměním při vymáhání poplatků, je třeba při pořizování
přípojného vozidla uvážit, zda má budoucí majitel vozíku, obytného přívěsu, návěsu za auto atp. možnost umístění na

soukromý pozemek. Teoreticky by mohla
nastat i taková situace, že co motorové
vozidlo, to přípojný vozík. Kde potom
budou stát a parkovat motorová vozidla?
Právě proto existuje tato regulace.
Z tohoto důvodu také schválilo zastupitelstvo města Plzně zmíněnou finanční
vyhlášku, která problém přípojných vozidel řeší.
Prostřednictvím zpravodaje proto apelujeme na vlastníky těchto přípojných vozidel, aby je ve vlastním zájmu odstranili
z veřejných prostranství.
(ŽPD)

Březen - měsíc Internetu v doubravecké knihovně
Myšlenka, vyhlásit březen měsícem Internetu (BMI), byla poprvé realizována již
před sedmi lety. Projekt vznikl se záměrem upozornit na obrovský význam Internetu pro rozvoj ekonomiky i společnosti. Aby se akce dostala k co největšímu
počtu lidí, jsou do něj kromě ostatních
organizací zapojeny i knihovny. Letošní
ročník má podtitul Internet ležící spící…?
a záštitu nad ním převzal primátor hlavního města Prahy Pavel Bém.
Na co se můžete v březnu těšit v OK
Doubravka? Každý březnový čtvrtek (4,
11, 18, 25. 3) budou mít čtenáři půl hodiny na internetu zdarma. Rádi přivítáme i
Vás, kteří s internetem nejste moc velcí
kamarádi – pomůžeme Vám se v internetu
zorientovat, ukážeme jak se zakládá emailová schránka, naučíme Vás oscanovat
fotografie nebo obrázky a poslat je elek-

tronickou poštou. Pro děti bude připravena soutěž a samozřejmě i ceny. Březen –
měsíc Internetu uzavřeme oslavou Dne
dětské knihy – 2.4. budeme s našimi malými čtenáři v knihovně nocovat a hrát si
na Afriku.
Součástí BMI je také dětská soutěž o vytvoření nejlepších webových stránek
knihovny. V plzeňské části zvítězili doubravečtí Míra Misař a Jirka Kunc, jejich
umístění v celorepublikovém kole nebylo
bohužel do uzávěrky známo.
Všechny informace o BMI najdete na
http://www.brezen.cz/. O akcích
v Knihovně města Plzně se dozvíte na
http://www.kmp.plzen-city.cz/.
Těší se na Vás knihovnice z OK Doubravka (tel. 377262400, e-mail
doubravka@kmp.plzen-city.cz)

Doubravka v novém!
http://
UMO4.plzen-city.cz
…zbrusu nové internetové stránstránky městského obvodu Pl
Plzeň 4:

9 lepší vzhled
9 jednoduchá navigace
9 více informací
9 snadná komunikace

Rozumy doubravečáka
Karla Vrtala
Tak mi šla, lidičky, zase hlava kolem. Z tý zimy už mi bylo nanic,
bába porád skuhrala, a tak jsem vyrazil do svý nejmilejší hospůdky na mariáš!
Cestou mi pěkně vomrzaly uši a dvakrát jsem jel po ledě jako
selka po slepičinci. Jak já se těšil na grog a partičku s Jardou a
Bohoušem! Abyste vědíli, máme svůj stůl štamgastů a řikají nám
Rypáci (proč asi?).
Doštrachám se ke dveřím, sakra! Tam bylo ale nahulíno.
Ani sem neviděl na cestu. Dřepnu na svoje místo, volám na
výčepního Pepu:
Malý Karel Vrtal s rodinou (označen šipkou)
“Námořnáka, ale honem!“ A sáhnu do kapsy pro paklík čertovo
obrázků. Natáhnu balíček, aby si Jarda sejmul…
A vtom koukám jako tele! Přede mnou uprostřed stolu cihlovej můr! Byl jsem z toho jelen! Kde je Jarda? A Bohouš?
Mí kamarádi!
Výčepní poudá:“ Jo to víš, Karlíčku, 22 %! Protože žerete jako kyseliny a tržba je vysoká, rozdělili sme lokál! Ty sedíš u
Pepa a klucí u Haničky. Na mariáš zapomeň, nebo změň místo a tudíž i lokál!“
Krucajš! Ty nový daně jsou proti každý neřesti. Za chvilku budu mít svatozář a bába mě vyžene ze strachu před
hasičem!
(red.)

Energetické centrum v PDT
Úspora energie – příkaz doby
V Plzeňské distribuci tepla a.s. (PDT)
vzniká v letošním roce Energetické
centrum. Jeho cílem je zlepšit informovanost občanů, drobných a středních podnikatelů krajské metropole o
možnostech projektů vedoucích k
omezení spotřeby energie, snížení nákladů a omezení negativních vlivů na
životní prostředí.
Energetické centrum by mělo nahradit zrušené Městské energetické poradenské středisko (MEPS) a bude těsně
spolupracovat s městem a jeho rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi především v oblasti energetického manažerství a na aktualizaci
Územní energetické koncepce.
Hlavní témata energetického poradenství pro širokou veřejnost:

- problematika zdrojů tepla a teplé
vody,
- rozvody tepla,
- regulace a měření dodávek tepla,
- tepelně-technické parametry budov,
- úspory energií v domácnostech,
- poradenství v oblasti energetické legislativy a souvisejících norem,
Významnou součástí činnosti energetického centra je také spolupráce s
odbornou veřejností - výrobci a distributory energií, projekčními organizacemi, bytovými a realitními správci,
bytovými družstvy a zástupci drobných a středních podnikatelů.
Energetické centrum PDT tak doplní v Plzni momentálně chybějící článek odborného poradenství pro širokou veřejnost.
Jaroslav Hudec
Plzeňská distribuce tepla

Poděkování
Dne 26. února 2004 předali zástupci
společnosti Tesco ředitelce Kojeneckého ústavu v Plzni MUDr. Janě
Tytlové výtěžek vánoční sbírky
v hodnotě 150 854 Kč. Společnost
Tesco děkuje všem svým zákazníkům,
kteří se na této velmi úspěšné akci
formou zakoupení puzzle za 50 Kč
podíleli. Dle vyjádření ředitelky Kojeneckého ústavu budou získané prostředky věnovány na vylepšení prostředí pacientů kojeneckého ústavu.
Tesco přislíbilo pravidelné opakování sbírky a prohloubení spolupráce
v průběhu celého roku.
(red./TESCO)

Redakční rada
Doubraveckých listů uvítá jakékoliv
vaše podněty, nápady, připomínky,
náměty do rubriky „Obvod radí“,
případně i vaše příspěvky k dění
v našem městě. K tomuto účelu byla
zřízena i adresa elektronické pošty.
doubravecke.listy@centrum.cz.
Zájemci
o
placenou
inzerci
v Doubraveckých listech mohou také
využít této adresy nebo kontaktovat
místostarostu (tel.: 378 036 616 nebo
378 036 603).

OKNA + DVEŘE

Energetické centrum Plzeňské distribuce tepla
Plzeňská distribuce tepla zásobuje teplem 40 tisíc plzeňských domácností a řadu podniků a institucí. Sedm desítek zaměstnanců obhospodařuje mj. přes dvě stovky výměníkových stanic a podobných zařízení.
Významný majetkový podíl ve společnosti drží město Plzeň.
Plzeňská distribuce tepla, a.s.
Edvarda Beneše 23
301 00 Plzeň
800 155 665
info@pdt.cz
www.pdt.cz

Konzultační hodiny:
pondělí
13,00 - 17,00
středa
13,00 - 17,00

9

tlumí hluk

9

šetří energii

Plastová okna, eurookna, dveře, uspořte své peníze až o
30 %, návratnost 5 let.

9 výroba a kompletní
dodávka na klíč
Splátkový kalendář 5 – 12 let,
zaměření a kalkulace zdarma,
vládní program podpory bydlení.

Informace a poradenství:
Sady Pětatřicátníků 26, Plzeň,
(vedle Hl. pošty), 777 741 279,
netolicky@sendme.cz

Zpráva pro zdravotně postižené občany a seniory
Plzeňské „Centrum pro zdravotně
postižené Plzeňského kraje“ nově
nabízí pomoc našim spoluobčanům,
kteří ze zdravotních důvodů nebo kvůli
horší
orientaci
mají
problém
s docházkou na úřady při obstarávání
svých úředních záležitostí. Nová služba
spočívá v nabídce doprovázející osoby. Zájemce si v Centru v pracovních
dnech od 9 do 16 hodin (kromě pátku)
dohodne požadavek na doprovázení. Po
dohodnutí termínu přijde doprovázející osoba k bydlišti občana a spolu navštíví místo vyřizování. V případě potřeby lze opět doprovodit zdravotně postiženého občana nebo seniora zpět do
bytu. V současné době je naše nová
služba bezplatná.
Bližší informace poskytne Centrum na
telefonu 377 440 854 (9-16 hodin),
mimo pracovní dobu lze nechat vzkaz
na záznamníku. Adresa Centra pro
zdravotně postižené Plzeňského kraje:
Koterovská 134, 326 00 Plzeň. Kance-

lář je bezbariérově přístupná i pro vozíčkáře, před budovou je vyhrazené
parkoviště. Z tramvaje číslo 2 se vystupuje na zastávce „Brojova ulice“ (směr
Světovar).
Centrum dále poskytuje poradenský
servis pro zdravotně postižené a seniory, např. jaké existují slevy pro držitele
průkazu zdravotně postiženého nebo
jak řešit pracovněprávní problémy
(každé pondělí dochází odborný poradce pro tuto problematiku). Dále provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek (vozíky, chodítka, hole, cvičební míče) a v letošním roce uvedeme do
provozu bezbariérovou počítačovou
učebnu. Individuální přístup umožní i
seniorům
naučit
se
zacházet
s počítačem a s Internetem. Poradenská
činnost je zdarma, půjčovna a učebna
za mírné poplatky. Dále prodáváme
publikaci „Sociálně právní minimum“,
kde lze nalézt cenné rady o nárocích na
slevy a zdravotní pomůcky. Příchozím

jsou k dispozici také aktuální katalogy
(výrobci různých pomůcek, protéz,
úpravy automobilů ) či ukázky specializovaných časopisů pro zdravotně postižené.
Zájemci si zde také mohou vybrat některou zájmovou organizaci (např. diabetici, tělesně postižení, onko, kardiaci
a další), které pořádají i různé ozdravné
pobyty, zájezdy či odborné přednášky.
Kdo potřebuje bezbariérově upravit
byt, může se poradit s naším odborným
poradcem – stavebním inženýrem a
dlouholetou praxí a zkušenostmi.
Nabídky zaměstnání a jinou inzerci si
lze přečíst v hale Centra. Můžete zde
umístit i svoji.
Centrum má otevřeno pro klienty:
Pondělí a středa 9-12 a 13-17
Úterý a čtvrtek 9-12
H. Frančová
Centrum pro zdravotně postižené

Děti pojedou do ZOO
Na začátku letošního roku spustilo
sdružení ADA-S ve spolupráci s
ÚMO 4 soutěž pro základní školy o
školní výlet do některé známé ZOO v
ČR a spoustu dalších cen.
Letos si mohou soutěžící sami určit,
jakou zoologickou zahradu chtějí navštívit. Vloni v červnu jsme byli s vítězi soutěže na SAFARI ve Dvoře
Královém nad Labem.
Soutěž není nijak vědomostně náročná ani zde žáci nemusí prokazovat

žádné vyjímečné nadání, manuální
zručnost či fyzickou kondici. Stačí,
když budou sledovat hru a plnit úkoly, které najdou na internetových
stránkách. K řešení úkolů je dovoleno
používat jakoukoliv literaturu i
všechny jiné prostředky, které pomohou ke správnému výsledku. A čeho
se naše soutěž týká? Především je o
zvířatech a životním prostředí.
Úkolem soutěže je podporovat děti v
kolektivní práci, seznámit je s ohro-

V lednu ožil areál SKP Rapid Plzeň. Konal se zde šampionát ČR v cyklokrosu, což
byla za poslední roky největší sportovní událost na Doubravce.
Foto: Václav Samek

ženými i neohroženými živočichy,
zapojit děti aktivně do problematiky
znečišťování životního prostředí a
upozornit na ekologické problémy v
ČR. Většina lidí si neuvědomuje závažnost těchto problémů a neví, že
každý z nás může pomoci ke zlepšení
situace alespoň vhodným chováním k
přírodě. Naším cílem je zapojit děti
formou hry do této problematiky a
tím také apelovat na jejich rodiče a
příbuzné, aby se začali zajímat o to,
jakou přírodu zanechají svým potomkům.
Soutěžit mohou opravdu všechny věkové skupiny což potvrzuje fakt, že
na loňském výletě byli druháci, sedmáci a dokonce i jeden prvňáček. Po
celou dobu soutěže nám soutěžící
kreslili krásné obrázky, které jsme v
době od října do prosince minulého
roku vystavovali v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 4.
Soutěž probíhá na našich stránkách
www.ada-s.cz kde se můžete seznámit s pravidly soutěže a případné dotazy zodpovíme na tel. 605 242 128
nebo na e-mailové adrese info@adas.cz a vaše náměty, postřehy a připomínky nám můžete poslat do diskuze,
která je součástí soutěže.
(red.)

DIVADLO ALFA – profesionální loutková scéna v Plzni
Profesionální loutková scéna působí
v Plzni od r. 1966. V r. 1992 se přestěhovala z Americké tř. na Doubravku, kde
získala novou, moderní budovu na Rokycanské 7. Vy, čtenáří Doubraveckých
listů, máte tedy do tohoto kulturního
stánku blíž než ostatní obyvatelé Plzně…
A nabídka Divadla ALFA je vskutku široká a pestrá – na své si tu mohou přijít
nejen děti z MŠ a žáci ZŠ, ale i mládež a
dospělí, a to nejen jako průvodci dětí.
V sezóně 2003/2004 má divadlo na repertoáru 17 inscenací, z toho 4 novinky
(L.Aškenazy: Pravdivý příběh Antonie
Pařízkové, lehké holky s dobrým srdcem – dojemný příběh nejznámější pražské prostitutky, známé pod jménem Tonka Šibenice – pro mládež a dospělé, M.
Ďuríčková: Co si hračky vyprávějí –
pásmo příhod, jež prožily hračky
z jednoho dětského pokoje – pro děti od
4 let, I. Nesveda: Osamělý obr – dramatizace skotské pohádky o „lásce, jež hory
přenáší“ se skotskými a irskými písničkami – pro děti od 5 let, Š. Olivětín: Kocourkov sobě – klaunská revue o tom,

jak si kocourkovští stavěli divadlo – pro
děti od 8 let, premiéra: 7. V.) a jednu obnovenou premiéru (L. Štíplová: Půda
plná pohádek – pásmo tří moderních
pohádek od autorky oblíbeného Čtyřlístku).
Kromě dopoledních představení (ve
všední dny v 9 a 11 hod.), pro organizované návštěvy (část vstupenek je však
rezervována i pro individuální návštěvníky), hraje Divadlo ALFA v době od
října do března každou sobotu v 15 hod.
pro veřejnost. Ještě v březnu 2004 tedy
můžete shlédnout většinu z výše uvedených titulů (6.III. – Půda plná pohádek,
13. III. Osmaělý obr, 20. III. – O
chlapci, který lidem vrátil Slunce – eskymácká pohádka pro děti od 5 let, 27.
III. – Co si hračky vyprávěly). Již ve
čtvrtek 4. III. v 19 hod. můžete navštívit mimořádné představení hry „Pravdivý příběh Antonie Pařízkové…“, určené výhradně dospělým divákům.
Ve dnech 11- 15. VI. 2004 uskuteční se
v Divadle ALFA a na dalších plzeňských
scénách jubilejní 25. ročník festivalu
SKUPOVA PLZEŇ, soutěžního biená-

le českých profesionálních loutkových
divadel (se zahraniční účastí). Na většinu festivalových představení bude část
vstupenek v prodeji i pro širší diváckou
obec.
Těm z vás, kteří by se chtěli dozvědět
více o historii a současnosti Divadla ALFA, prohlédnout si 400 fotografií
z inscenací i zahraničníchzájezdů (jen za
posledních 5 let hostovala ALFA v Itálii, Francii, SRN, Rakousku, Slovinsku, Polsku, na Ukrajině, v Maďarsku, na Slovensku a v Japonsku), interaktivní galerii 200 loutek, téměř 30 videoukázek z představení, nahlédnout do
tajů zákulisí, seznámit se blíže se členy
divadla či zahrát si loutkářské pexeso,
můžeme nabídnout multimediální CDROM, který jsme vydali koncem r. 2003
(k dostání v divadle za 190 Kč).
DIVADLO ALFA se těší na vaši návštěvu!
Pavel Vašíček
Divadlo Alfa

Rekonstrukce Habrmanova Parku na Doubravce
Výstavba tohoto parku se datuje k roku
1924, od tohoto roku sloužil v dobrém i
zlém obyvatelům Plzně – Doubravky.
Nacházejí se zde dřeviny o stáří až 80
let, které nejsou v dobrém zdravotním
stavu.
Městský úřad Plzeň 4 odbor ŽPD
plánuje rekonstrukci tohoto parku, aby i
nadále sloužil obyvatelům této městské
části. Na centrálním palouku bylo vysázeno se vznikem parku 24 ks hlohů (tvoří
okružní rondel). V dnešní době se zde
nachází 19 ks těchto stařičkých, 80 letých hlohů. Pokud hodnotíme stav dřevin
v tomto parku od 1 do 5, všechny rostliny dosáhly věkového stádia 5, tedy životního údobí, kdy dochází k postupné
degradaci a rozpadu jedince. Narušená

statika stromů výrazně snížila provozní
bezpečnost stromů. Častým jevem je rozštípnutí kmene na několik segmentů. Nebezpečí rozlomení koruny a kmene je
podstatně zvýšeno protože pata kmene
(nejvíce namáhané místo stromu) je
oslabena. Na základě porovnání exempláře ošetřeného korunovou vazbou
s neošetřenými hlohy, lze další speciální
ošetření zavrhnout. Stávající hlohy je
třeba nahradit.
Zbývající stromy původní výsadby
jsou dnes ve špatném zdravotním stavu.
Stromy jsou oslabeny dřevokaznými
houbami.
Závěrem lze konstatovat, že stromy
je nutné vyměnit z důvodů provozní bezpečnosti a estetického účinku.

Dotace neziskovým organizacím 2004
Městský obvod Plzeň 4 oznamuje zástupcům neziskových organizací, občanských sdružení apod., že v roce 2004 bude opět jeden termín pro podání žádosti o
finanční dotaci na podporu sportovních a
mládežnických aktivit a na úhradu provozních nákladů.
Výše uvedené subjekty si mohou
vyzvednout žádost na ÚMO Plzeň 4,
Mohylová 55, první patro, dveře číslo 24
u paní Bartošové, v podatelně ÚMO Plzeň 4 nebo ji naleznou na internetových
stránkách městského obvodu Plzeň 4
(umo4.plzen-city.cz).

Řádně
vyplněné
žádosti
s požadovanými doklady je nutné předložit nejpozději do 31.3. 2004. O poskytnutí dotace rozhoduje Rada městského obvodu. Plzeň 4 ( do 20.000,- Kč) a
Zastupitelstvo městského obvodu. Plzeň
4 (nad 20.000,- Kč) po projednání
v příslušných komisích. Předpokládaný
termín přidělení je červen 2004 po posouzení všech skutečností uvedených
v žádosti.
Věra Bartošová
Finanční odbor

Ideální by byla celková rekonstrukce
parku. V rozpočtu ÚMO P 4 však není
tak velký obnos, jaký by byl potřeba. A
tak jediným rychlým řešením, jak zabránit dalšímu rozpadání stromů, je provést
výměnu hlohů na centrálním palouku.
K této výměně dojde v průběhu roku
2004, stávající hloh bude nahrazen bíle
kvetoucím myrobalánem třešňovým.
Sylvie Kuchtová

100 let zápasu

Výbor oddílu zápasu TJ Lokomotiva Plzeň připravuje slavnostní schůzi u příležitosti 100. výročí zápasu. Výbor chce
pozvat všechny bývalé zápasníky, ať jsou
z Plzně, okolí nebo celé ČR.. Výbor uvítá
jakékoli informace o těch zápasnících,
kteří již zemřeli. Rádi bychom uctili jejich památku chvilkou ticha. Připravujeme také výstavku, která bude součástí
oslavy. Uvítali bychom plakáty, diplomy,
fotografie, nálepky, odznaky, korespondenci apod. z doby zápasení. Schůze se
uskuteční 14. května 2004 ve vestibulu
sportovní haly Plzeň – Slovany
v Úslavské ulici.
Seznam (adresář) a všechny další materiály mohou zájemci posílat na adresu:
TJ Lokomotiva Plzeň, oddíl zápasu,
Úslavská 75, 326 00 Plzeň nebo je odevzdat ve vrátnici sportovní haly na Slovanech.
Jaroslav Pružinec
místopředseda oddílu

Z KULTURY

Konzervatoř Plzeň zve na akce – březen 2004
Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž – přednáškový sál Západočeského muzea:
Pondělí 1. března - 1. kolo III. kategorie. Začátky soutěže v 8.30, 14.30 a 19.30 hodin.
Úterý 2. března – 1. kolo II. kategorie. Začátky soutěže v 8.30, 14.30 a 19.30 hodin.
Středa 3. března – 2. kolo III. kategorie. Začátky soutěže v 9.00, 14.00 a 19.00 hodin.
Čtvrtek 4. března – finále soutěže II. kategorie. Začátky soutěže v 9.00 a 15.00 hodin.
Pátek 5. března – soutěž I. kategorie. Začátky soutěže v 10.00 a 15.00 hodin.
Sobota 6. března v 19.30 hodin – Divadlo J. K. Tyla – FINÁLE soutěže III. kategorie.
Neděle 7. března v 15.00 hodin – přednáškový sál Západočeského muzea. Koncert vítězů
26. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže a slavnostní předání cen.
Středa 17. března v 16.30 hodin. Výstavní síň Masné krámy. Koncert pěveckého oddělení. Na
programu skladby českého i světového repertoáru.
Pondělí 22. března v 17.00 hodin. Přednáškový sál Západočeského muzea. Koncert
smyčcového oddělení. Na programu skladby českého i světového repertoáru.
Úterý 23. března v 16.30 hodin. Přednáškový sál Západočeského muzea. Absolventský
koncert Kristýny Martincové – flétna a Jany Pláničkové – akordeon. Na programu: J. S.
Bach, E. Varése, F. Martin, V. Trojan, A. Puškarenko a J. Šamo
Úterý 23. března v 19.30 hodin. Přednáškový sál Západočeského muzea. Absolventský
koncert Tomáše Hlaváčka – lesní roh a Jany Kutlákové – zpěv. Na programu: A. Scarlatti, W. A. Mozart, C. M. Weber, R. Schumann,
B. Smetana, R. Strauss a B. Martinů
Středa 24. března v 17.00 hodin. Přednáškový sál Západočeského muzea. Absolventský
koncert Lenky Peškové – klavír a Nadi
Pláničkové – akordeon. Na programu:
J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Suk, D. Zaděrackij a J. Laburda
Úterý 30. března v 18.00 hodin. Obřadní síň radnice ve
Starém Plzenci. Koncert studentek
Konzervatoře Plzeň. Účinkují: Eliška
Esterlová – flétna a Jana Sobotková –
klavír. Na programu: W. A. Mozart, H.
Dutilleux, B. Smetana, L. Janáček a B.
Martinů
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