
22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace  
hledá od 3. 1. 2005 

správce hřiště na odpolední hodiny. 
Bližší informace získáte na adrese školy:  

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 nebo na  
tel. čísle 377 262 830. 

Divadlo Alfa zve děti i dospělé
Nastal podzim, a to je čas, kdy Divadlo 
ALFA, kromě představení pro organi-
zované návštěvy, otevírá své brány i 
širší veřejnosti (především rodičům 
s dětmi) a to vždy v sobotu v 15 ho-
din. Vy, kdo bydlíte na Doubravce, to 
máte „co by kamenem dohodil…“ Co 
vám nabízíme v předvánočním čase?  
4. XII. dramatizaci půvabné skotské 
pohádky „Osamělý obr“ z pera I. Ne-
svedy, která je určena dětem od 5 let. 
11. XII. se herečka M. Jelínková před-
staví ve všech 15 rolích hry podle slo-
venské autorky M. Ďurčíkové „Co si 
hračky vyprávěly“. Již šestou sezónu 
máme na repertoáru oblíbenou pohád-
ku M. Kownacké „O strašlivém dra-
kovi, princezně a ševcovi“, zpracova-
nou jako muzikál „pro děti od 5 do 
105“. Vy ji můžete shlédnout 18.  XII.  

Ani o vánočních prázdninách se plzeň-
ské děti nemusí spokojit pouze 
s televizí. V pondělí 27. XII. v 10 ho-
din jsme pro ně připravili pohádku J. J. 
Dvořáka „Dlouhý, Široký a Bystro-
zraký“ a o den později, v témže čase, 
naši repertoárovou novinku (premiéra: 
15. X. 2004), dramatizaci ruské klasic-
ké pohádky „Kouzelný prsten“ od 
„první dámy české loutkové hry“ I. Pe-
řinové – obě hry jsou vhodné pro děti 
od 5 let. 

Nezapomínáme však ani na mládež a 
dospělé. Jim bude určena znamenitá 
komedie britského autora M. Frayna 
„Číňani“ (premiéra: 11. III. 2005). 
Starším dětem nabídneme dramatizaci 
románu německého autora J. Krűsse 
„Prodaný smích“ (premiéra: 3.VI. 
2005). 

O  Divadlo ALFA je však stále zájem i 
v zahraničí. V červenci hostovalo ve 
slovinském Mariboru a německém Re-
gensburgu, v září pak opět v SRN, ten-
tokrát ve Wenzenbachu, vždy s hrou 
lidových loutkářů „Don Šajn“, jejíž 
všechny mluvní party nastudoval býva-
lý člen divadla T. Froyda v němčině. 
Tato verze byla natočena a vydána na 
DVD, jež je k dispozici v divadle. K 
“Donu Šajnovi“  v prosinci (11. XII.) 
přibude další klasická loutková hra 
„Johanes doktor Faust“, která se nyní 
zkouší. Ještě předtím se však divadlo 
představí ve francouzském Limoges, 
kde kromě „Dona Šajna“ uvede hru R. 
Kiplinga - J. J. Dvořáka: „Rikki-tikki-
tavi“ a již zmíněnou inscenaci „Co si 
hračky vyprávěly“, kterou M. Jelín-
ková nastudovala ve francouzštině. 
V čase hostování bude navíc 
v Limoges otevřena výstava loutek 
z 18 inscenací Divadla ALFA. 

Pavel Vašíček 
dramaturg divadla

Čas Vánoc se blíží, a proto mně dovolte všem našim se-
niorům, důchodcům popřát příjemné vánoční svátky a do 
nového roku 2005 hodně zdraví, štěstí, osobního klidu 
a úspěchu a vše ostatní, co si přejete.  

Za doubravecký svaz důchodců přeje, 

  Libuše Papežová, předsedkyně 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych poděkoval všem, 
kteří se aktivně zúčastnili letošních 
podzimních voleb do kraje a vyjádřili 
svou účastí u voleb názor na to, kdo 
by měl nést největší odpovědnost 
v Plzeňském kraji na další čtyři roky. 
Děkuji tak touto cestou všem, kteří 
nejsou lhostejní k současnému politic-
kému dění a neztratili chuť projevit 
svůj názor prostřednictvím volebního 
lístku. Děkuji také všem těm z Vás, 
kteří jste podpořili moji osobu, abych 
mohl zastupovat nejen město Plzeň, 
ale především náš městský obvod 
v Zastupitelstvu Plzeňského kraje. Va-
ší podpory si vážím a věřím, že pro-
střednictvím mé osoby budeme moci 
s ostatními partnery v našem obvod-
ním zastupitelstvu řešit záležitosti tý-
kající se obvodu, které má ve své vý-
hradní kompetenci Plzeňský kraj jako 
je např. oprava silnice mezi Újezdem 
a Červeným Hrádkem. 

Avšak na podzim letošního roku ne-
probíhalo pouze klání jednotlivých 
politických stran a hnutí, ale uskuteč-
nil se i náš Doubravecký den. Podě-
kování zaslouží nejen všichni organi-
zátoři, sponzoři a účinkující, ale pře-
devším všichni malí i velcí, kteří se 
svojí účastí, a to i za nepříliš dobrého 
počasí, zasloužili o vynikající a přá-
telskou atmosféru celé akce. Jak tento 
den vypadal mohou vidět všichni čte-
náři těchto listů, neboť uvnitř tohoto 
čísla naleznete fotografie, které průře-
zově zachycují dění z průběhu celé 
 této události. Váš zájem o Doubra-
vecký den nás potěšil a společně se 
starostou obvodu a ostatními zastupi-
teli se pokusíme připravit obdobnou 
akci i příští rok. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám 
s ohledem na blížící se konec letošní-
ho roku popřál spokojené a ničím ne-
rušené vánoční svátky a do Nového 
roku 2005 přesvědčení, že všechny 
problémy, které nás zaměstnávají, ma-
jí řešení. 

JUDr. Hynek Brom 
                            místostarosta 



Jak hlasovali Doubravečtí  v  krajských volbách 
Platné 
hlasy 

Platné 
hlasy Kód Název strany 

celk. v % 
Kód Název strany 

celk. v % 
8 KDU – ČSL   553 7.24 41 SNK 271 3.55 

14 US – DEU   166 2.17 44 Masarykova demokratická str.  31 0.40 

19 NEZÁVISLÍ  165 2.16 46 Dělnická strana 32 0.41 

22 Strana zelených a SOS  192 2.51 48 Váš hlas... pro zdravotnictví  71 0.93 

26 ODS  3 541 46.42 50 Konzervativní strana  2 0.02 

34 Pravý Blok  13 0.17 52 Národní sjednocení  8 0.10 

36 ČSSD  1 197 15.69 54 KSČM  1 213 15.90 

39 Evropští demokraté  173 2.26 x x x x 

Zdroj: ČSÚ 
     Pětadvacet volebních okrsků na Doubravce otevřelo ob-
čanům své brány u příležitosti konání voleb do krajských 
samospráv ve dnech 5. a 6. listopadu tohoto roku.  
Volební účast na Doubravce čítala 7 679 osob, což 
v přepočtu na procenta činilo 37,81 za celý obvod. Nejvyšší 
účast vykázal okrsek č. 170, kam dorazilo 45,19 % voličů. 
Naopak nejnižší účast 27,39 % byla zaznamenána ve 159. 
okrsku, kde ze 752 registrovaných odvolilo 206 lidí.  
Z celkového množství účastníků voleb, kteří odevzdali 
úřední obálku, zjišťovaly komise počty platných a neplat-
ných hlasů. MO Plzeň 4 vykázal 0,55 % neplatných hlasů, 
což je slušná pozice mezi městskými obvody. Žádné ne-
platné hlasy se nenašly ve Lhotě, Malesicích a Liticích. 
Trochu začervenat by se měli Slovanští, mezi kterými ne-
správně odvolilo 3,69 %. Toto číslo je řadí na poslední mís-
to pomyslného žebříčku. 

(red.) 

Stát krátí dotace, ale požaduje stejnou úroveň služeb
Jak je dnes už všeobecně známo, 
zvýšení DPH znamená zatížení obec-
ních rozpočtů. Pravidlo je velmi jed-
noduché, o částku, o kterou kvůli 
DPH narostly výdaje obcím, o tuto 
stejnou částku místní rozpočty nena-
rostly. A tak se s fázovým zpožděním 
rozpočtového napětí zřejmě dočká 
v roce 2005 i Doubravka. Zastupitelé 
na semináři věnovaném právě roz-
počtu probírali různé varianty jak 
ušetřit prostředky na výdajové straně, 
aby Doubravka nesklouzla do defici-
tu.  

A protože místní rozpočet nemá tisí-
ce položek jako ten státní, kde si ni-
kdo nevšimne, když zmizí jedna ko-
lonka, rozproudila se mezi zastupiteli 
intenzivní debata. Nespokojenost 

všichni vyjádřili nad tím, že Minis-
terstvo práce a sociálních věcí snížilo 
prostředky na vyplácení dávek soci-
ální podpory, ačkoli nesnížilo počet 
dávek. Znamená to tedy, že reálně 
může nastat situace, kdy vaše místní 
radnice bude dotovat vládní sociální 
politiku z obecních peněz, jelikož na 
mnohé dávky existuje ze zákona ná-
rok a úředníci je vyplatit musejí. 
V praxi se to může projevit tím, že se 
budou krátit výdaje do oblastí, které 
všichni využíváme, jako je např. ži-
votní prostředí, obecní komunikace 
či kultura. 

Vůbec největší debata se rozeběhla 
ohledně toho, které činnosti našeho 
obvodu jsou neefektivní, které by 
mohlo Zastupitelstvo omezit či do-

konce zrušit. Diskutovalo se např. o 
možnosti zvýšení výtěžnosti D-
klubu, popř. o jeho zrušení. Jiný po-
hled počítal se zachováním D-klubu, 
ale předpokládal redukci počtu jed-
notek Sboru dobrovolných hasičů 
z dosavadních čtyř na tři v reakci na 
informace o plném pokrytí města In-
tegrovaným záchranným systémem a 
také o nesouladu vlastnictví pozemku 
s vlastnictvím budovy hasičské 
zbrojnice v Újezdě a s tím souvisejí-
cími obtížemi MO Plzeň 4 jakkoli 
investovat do tohoto majetku. Proto-
že však šlo o seminář, tzn. neformál-
ní setkání, žádné rozhodnutí v těchto 
závažných věcech nepadlo. 

Pavel Netolický 
zastupitel ODS

 

Obvodní zastupitel a člen volební komise Pavel Netolický potvr-
zuje, o čem se v médiích často mluví, že mladí lidé se volbám 
opět spíše vyhýbali: „Přijdou-li, navštíví volební místnost zpra-
vidla až ve druhý volební den.“ (foto PJ)



Na Doubravce se rozezněl zvon
Státní svátek 28. října byl na Doubravce 
připomenut v historickém kostelíku sva-
tého Jiří netradičním způsobem. K uctění 
památek obětí válek jsme se připojili 
v tento sváteční den ve 21 hodin 200 úde-
ry zvonu k iniciativě italského města Ro-
vereto. 
V Itálii se vojensky angažovali naši tzv. 
italští legionáři takovým způsobem, že 
významně přispěli k podepsání příměří 
pro ukončení války. To vše se odehrálo 
za cenu velkých lidských obětí. Italové 
z Rovereta (města na severu Itálie) proto 
rozeznívají, na znamení vděčnosti, v den 
našeho státního svátku tzv. Mírový zvon, 

údajně největší zvon na světě (3,3 m vy-
soký), který byl tehdy ulit ze zbraní nale-
zených po válce v polích a lesích. 
Jeho hlas zní každý večer ztichlým údo-
lím a odráží se od hor, míst, kde probíha-
ly těžké boje. Zní vždy stem úderů, ale 
28. října na počest československých le-
gionářů rozezní zvon úderů 200. 
Je dlouhá řada jmen i v našem obvodu, 
která čteme na pomnících obětí krutých 
válek. Jejich statečnost otevřela cestu ke 
svobodné budoucnosti našeho národa. 

F. Šmaus 
www.zvonmiru.info 

Týden knihoven  a  Den poezie  v knihovně 
Týden knihoven proběhl v prvním 

říjnovém týdnu již po šesté. Na akci se 
čeští, moravští i slezští knihovníci a kni-
hovnice připravovali dlouho dopředu a 
vymýšleli pro své čtenáře (nejen pro ně) 
zajímavý program. 
Co se letos dělo v Doubravce? V pondělí 
4. října měli naši návštěvníci možnost 
navázat s knihovnou symbolické přátel-
ství pomocí provázku. K „Provázkiádě“ 
se u nás letos připojili 162 čtenáři a spo-
lečně tak vytvořili provaz dlouhý 81 me-
tr. Do „Provázkiády“ bylo zapojeno i 
dalších 6 provozů Knihovny města Plzně. 
Společnými silami jsme v celorepubliko-
vém sčítání obsadili sympatické 34. mís-
to. 
Pomalu se u nás začíná zabydlovat Velké 
říjnové společné čtení. V pondělí 4. října 
četli non-stop od 9. do 12. hodin žáci 
prvního stupně 22. ZŠ. Každý, kdo našel 
odvahu, si z domova přinesl oblíbenou 
knížku, se kterou nejprve všechny se-
známil a poté z ní přečetl krátkou ukáz-
ku. Prezentovány byly tituly: Děti 

z Bullerbinu, Broučci, Mach, Šebestová a 
kouzelné sluchátko, Harry Potter a Féni-
xův řád, Krtek a raketa, Ať žijí duchové, 
Maxipes Fík a mnoho dalších. A nečetly 
pouze děti. Velikou radost nám udělala 
návštěva doubraveckého místostarosty  
Mgr. Hynka Broma, který si zavzpomínal 
na chlapecká léta s Julesem Vernem a je-
ho Cestou do středu země. 
Děti měly po celý týden možnost vy-
zkoušet si orientaci v knihovně a zahrát 
si „Knížkovou stopovačku“. Téměř 
všechny byly úspěšné a odnesly si domů 
záložku. 

Den poezie je stanoven na 16. listo-
pad, den pro českou poezii poněkud 
chmurný, v roce 1836 zemřel Karel Hy-
nek Mácha. Kouzlo poezie s námi bylo 
po celý třetí listopadový týden. Naši čte-
náři si mohli prohlédnout výstavku bás-
nických sbírek autorů, kteří v tomto roce 
slaví jubileum. Každý, kdo měl zájem, si 
mohl odnést některou z „básniček do 
dlaně“, jejichž autory jsou mladí plzenští 
básníci.  

Rádi bychom také oznámili, že po 
dlouhodobé rekonstrukci byla koncem 
září opět otevřena naše pobočka 
v Červeném Hrádku (Červenohrádecká 
53). Výpůjční doba je v pondělí od 11 do 
19 hodin. 

OK Doubravka 
 Masarykova 75 

 tel. 377 262 400  
doubravka@kmp.plzen-city.cz

Zvon míru v italském Roveretu zvoní 
každý rok 28. října v 21 hodin 200 údery 
na památku československých legionářů. 
Československá legie bojující na italské 
straně měla tehdy takové počty obětí, že 
Italové s úctou dodnes vzpomínají na naše 
padlé. 

Vážení spoluobčané, 
jsme rádi, že Vám můžeme představit 
ojedinělý projekt nového bydlení na 
území MO Plzeň 4. Naše společnost, kte-
rá již deset let působí na trhu 
s nemovitostmi, zahájila výstavbu tera-
sových bytů v Červeném Hrádku.  
Jedná se o netradiční pojetí bydlení  a 
vycházíme tímto vstříc klientům, kteří si-
ce mají zájem o bydlení mimo sídliště, 
ale zároveň se nechtějí vzdát pohodlí 
svých bytů. Jsme si vědomi toho, že při 
koupi nového bytu rozhoduje mnoho fak-
torů (dostupnost MHD, čistota prostředí, 
blízkost nákupního střediska, atd.), proto 
jsme vyhledali lokalitu, která všechny ty-
to aspekty splňuje. Naším přáním je ma-
ximální spokojenost klienta, proto mu 
nabízíme  možnost zasáhnout do vnitř-
ních dispozic bytu. Vzniká tak pro kaž-
dého byt „na míru“.   Přestože se jedná 
o nové luxusní bydlení, snažili jsme se, 
aby cena, kterou klient zaplatí nepřevýši-
la cenu konkurenčních nově realizova-
ných bytů.  
Věříme, že si tento projekt najde své pří-
znivce a  jestliže oslovil i Vás, kontaktuj-
te naši společnost: 
I.R.S. rozvojová a stavební s.r.o.,  
Masarykova 102, 312 00  Plzeň, 
tel.: 377 266 980 



Zamyšlení 

A myslím to upřímně… 
Původně jsem 
chtěl napsat 
zamyšlení nad 

posledními 
volbami do kra-
jů a Senátu. Ne 
snad o „vítě-
zích“ nebo „po-
ražených“, ale 

spíše o nechuti obyvatel podílet se na 
volbách.  
To, co ve volbách prohrálo, je důvěra 
občanů v politiku. Pak jsem se ale 
rozhodl, že analýzy voleb, nebo to, 
co by Vás zajímalo o výsledcích, bu-
du publikovat v našich „socdemác-
kých“ vývěsních skříňkách. Takže 
jsem si vybral téma, které pro Vás, 
jako obyvatele Plzně 4, je bližší než 
koaliční nebo opoziční smlouvy poli-
tických stran. Tím tématem je parko-
vání. Pro nás, kteří „plechové“ pro-
kletí vlastníme, je to vlastně každý 
den adrenalinový sport. Určitě znáte 
ten pocit, když plné auto krouží jako 
sup kolem beznadějně nacpaného 
parkoviště. Pak se parkuje na chodní-
cích či v prostoru, který by se dal 
označit názvem „také to byl kdysi 
trávník“. A to samozřejmě zase zve-
dá hladinu adrenalinu těm, kteří ko-
lem sebe nechtějí mít jen asfaltovo-
zámkovo-dlažební poušť. Lék na 
parkovací místa je kombinací několi-
ka možných postupů. Tím nejnároč-
nějším, a pro naše podmínky asi 
nejméně využitelným, je vybudování 
speciálních patrových parkovišť. 
Další možností, ke které bychom se 
měli v budoucnu ve větší míře přibli-
žovat, je, aby nová bytová výstavba 
byla provázena podle kapacity bytů i 

výstavbou příslušného počtu parko-
vacích míst. A je nutné dle lokality 
individuálně zvážit, zda postupovat 
směrem k podzemním garážím, nebo 
parkovacím vnitroblokům. Není 
možné, aby nově postavené domy 
ještě více zatěžovaly již dnes tak vy-
tížená parkoviště. Při diskuzi 
s panem starostou jsem zaregistroval 
i názor, že do budoucna může nastat 
situace, kdy bude nutné parkovací 
místa zpoplatnit. Nemyslím, že by to 
bylo aktuální v nejbližších letech, ale 
do budoucna může neviditelná pra-
vačka trhu svojí pěstí zasáhnout i 
zde….Budování klasických parko-
višť „obvodem“ je finančně náročné 
a navíc, ne každý je nadšen, když se 
trávník před jeho oknem změní na 
„autoodložiště“. Proto i do budoucna 
nová parkovací místa ve stávající zá-
stavbě budou spíše „popelkou“. Ne-
věřím ani na zásadní úbytek automo-
bilů. Takže začarovaný kruh? No, 
možná existuje alespoň částečné ře-
šení. A jako většina dobrých nápadů, 
není ani složité, ani drahé a asi ani 
kontroversní. Když si projdete snad 
každé plzeňské parkoviště, určitě Vás 
napadne, jak někteří z nás mohli do-
stat „řidičák“, když neumí ani pořád-
ně zaparkovat. Řešení vzkazem za-
strčeným za stěrač, kde se píše, že: 
„jestli jsi takový milenec, jako umíš 
parkovat, tak se nediv, že Tě nikdo 
nemá rád“ je sice vtipné ale jinak 
moc nepomůže. 
Přitom ještě 
v nepříliš vzdále-
né době se použí-
valo takzvané 
„vodorovné do-

pravní značení“. Ano, jsou to ty 
dobře známé bílé pruhy, které vyme-
zují, jak zaparkovat. Na zasedání za-
stupitelstva budu požadovat, aby by-
lo toto značení opět malováno ale-
spoň na parkoviště v majetku obce 
(na těch soukromých totiž již dávno 
je). Ne, určitě to není 100% řešení, 
ale určitě v tomto případě zvýšíme 
kapacitu stávajících parkovišť, za 
zlomek ceny, které by stálo vybudo-
vání stejného počtu nových parkova-
cích míst a o zásahu do zeleně ani 
nemluvě. Do budoucna je nutné 
v rámci koncepce města konečně vy-
pracovat plán rozvoje dopravy, ve 
kterém musí být řešen i problém par-
kování. Komplexní řešení dopravy je 
bohužel současným vedením města 
diplomaticky řečeno opomíjeno. Vě-
řím, že do budoucna veřejný zájem 
převýší lobbyistické skupiny a politi-
ci bez rozdílů stranických triček za-
čnou řešit tyto ožehavé problémy. Za 
politiky ČSSD Plzeň – město můžu 
prohlásit, že koncepce dopravy nám 
není cizí a na příkladu dálničního ob-
chvatu města, který by nestál, nebýt 
našeho náměstka primátora pana 
Otáska, je vidět, že tyto problémy 
umíme řešit, když k jejich řešení 
máme příležitost. I to může být pod-
mětem pro Vaše zamyšlení, zda jít 
k dalším volbám. 

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD 

Studenti v Geře 
Ve dnech 11.10. - 22.10.2004 se zúčastnilo osm českých 

studentů z plzeňských škol (Masarykova gymnázia, Obchod-
ní akademie, Gymnázia Luďka Pika) mezinárodního seminá-
ře s názvem Jugend und Politik in Europa. Organizaci této 
akce svěřil Magistrát města Plzně Masarykovu gymnáziu. 
Seminář probíhal v německém městě Gera za účasti zástup-
ců dalších čtyř národů: Rumunska, Lotyšska, Polska a Ně-
mecka. Jak již vyplývá z názvu akce, zaměřili jsme se přede-
vším na centra a organizace pro mládež, ať už to byla centra 
pro využití volného času či spíše s nápravnou funkcí. Při 
přednáškách se projevila nutnost znát alespoň jeden cizí ja-
zyk, lépe však dva (přednášelo se dvojjazyčně). 

V rámci programu byla také třídenní návštěva hlavního měs-
ta EU, Bruselu, včetně návštěvy Evropského parlamentu. 

Jelikož se akce podobného rázu konala poprvé, vyskytly 
se drobné, ale nikterak závažné, organizační nedostatky, ty 
však nijak vážně průběh pobytu nenarušili. 

Jan Gubiš, 7. L & Swenia Toupalik, 7. M



Středoškolská odborná činnost 
Jednou ze středních škol na území 4. 
městského obvodu je Gymnázium 
Luďka Pika. Je tradičním organizáto-
rem krajského kola soutěže SOČ, což 
je zkratka Středoškolské odborné 
činnosti. 
Na většině středních škol žáci vyš-
ších ročníků vypracovávají seminární 
práce, někteří z nich zpracují zvolené 
téma tak široce, že dojdou k novému, 
obecně platnému závěru. Jsou ochot-
ni a schopni ho obhájit, zdůvodnit a 
vysvětlit, kde by bylo možné jejich 
závěry jejich práce uplatnit. A právě 
takoví žáci se pravidelně začátkem 

května sjíždějí z celého kraje na 
Gymnázium Luďka Pika a obhajují 
své práce v konkurenci s kolegy 
z ostatních středních škol Plzeňského 
kraje. Obvykle jde o 40-50 prací, kte-
ré jsou posouzeny v odborných poro-
tách a nejlepší z nich postupují na ce-
lonárodní přehlídku. Zcela pravidelně 
se mezi soutěžícími objevují i žáci 
domovského gymnázia a velmi často 
postupují i na celonárodní přehlídku. 
Jsme rádi, že o tuto formu péče o ta-
lentované žáky má zájem i vedení 
doubraveckého městského obvodu a 

že jeho zástupce se zúčastňuje slav-
nostního zahájení Krajského kola. 
I v letošním školním roce již Kraj-
skou přehlídku připravujeme. Nyní 
probíhá na školách nejvýznamnější 
období, je to čas sbírání a třídění 
materiálu a pak následuje samotná 
tvorba práce. Jsme přesvědčení, že 
organizování SOČ je významnou 
podporou pro další rozvoj talen-
tované mládeže.  

Irena Kutná 
garant SOČ 

Žákovský příspěvek 
Velcí patroni 
Všechno to začalo počátkem školního roku, kdy nám naše třídní 
učitelka řekla: „Každý z vás se stane patronem jednoho nového 
prvňáčka.“ 
V tu chvíli začal v naší třídě pro učitele velmi známý, pro 9. A 
velmi typický, neklid. Mám-li k vám být upřímný, my kluci jsme 
tím nebyli zrovna dvakrát potěšeni, ale holky? Holky z toho byly 
v sedmém nebi. 
Začínáme výtvarničit. Malujeme barevné skleničky od přesnídá-
vek, polepujeme je, vystříháváme. Hop - skleničky jsou plné bon-
bónů a jdeme do prvních tříd. 
Prvňáčci z nás byli nadšení. Zazpívali nám, ukázali prostě, co umí. 
Za odměnu je naše třída provedla budovou druhého stupně, uká-
zala jim učebnu anglického jazyka, fyziky, naši třídu a dílny. A 
když to dobře dopadne, 5. prosince do prvních tříd přijdou čerti. 
Jo, abych nezapomněl, přijďte se 14. 12. 2004 podívat do naší 
školy, pořádáme Den otevřených dveří a uvidíte možná ještě něco 
navíc. 

Jakub Helma  
žák 9. A, 22. ZŠ Plzeň 

Informace pro majitele studní 
Před více než rokem jsme v našem 
listě informovali o projektu vysoko-
rychlostní železniční trati, která po-
vede tunelem pod vrchem Chlum a 
dále bude pokračovat v hlubokém 
zářezu mezi Bukovcem a Újezdem 
směrem na Prahu. Správa železniční 
dopravní cesty nás opět poprosila 
informovat v této souvislosti majite-
le studní. 

Pokud by se stalo, že v důsledku vý-
stavby koridoru poklesne hladina 
spodní vody, což by se mohlo nega-
tivně projevit na studních v této loka-
litě, má majitel studny nárok na ná-
hradu škody za ztrátu vody od inves-
tora stavby. Náhradu však mohou 
uplatnit pouze ti, kteří prokáží, že je-
jich studna je řádně povolena, tzn. že 
je „legální.“ Proto je nutné shromáž-

dit všechny dostupné doklady a povo-
lení z minulosti, které se studny týkají.  
Pokud byla studna zřízena před 1. 1. 
1955 a nedochovala se k ní již žádná 
dokumentace, je vhodné požádat pí-
semně odbor životního prostředí 
Magistrátu města Plzně o potvrzení 
povolení odběru podzemních vod 
v souladu s tzv. vodním zákonem (z. 
č. 254/2001 Sb.). V této situaci a 
v případech, kdy je studna zřízena bez 
povolení, je zapotřebí požádat u od-
boru výstavby ÚMO Plzeň 4 o její 
povolení nebo o potvrzení existence 
stavby a o povolení nakládání 
s vodami. Bližší informace na vašem 
stavebním úřadě v přízemí doubra-
vecké radnice a na odboru životního 
prostředí MMP. 

(red.) 

Autor článku na obrázku s prvňáčkem Dominikem 
Krausem. 

 
 

Plzeňská distribuce tepla, a.s., 
která zásobuje teplem a teplou vo-
dou 40 tisíc plzeňských domácnos-
tí, děkuje všem svým zákazníkům 
i obchodním partenrům za spolu-

práci v letošním roce a přeje  
šťastné vykročení do roku 2005. 



Dá naše město zelenou informační společnosti? 
Městské radní čeká zajímavé rozhodová-
ní, zda podpoří vstup soukromých inves-
torů z oblasti elektronických komunikací 
do města, které zaostává za ostatními sta-
tutárními městy v možnostech využití 
alternativních širokopásmových služeb 
především u kategorie domácností. 
Obvodní rada podpořila záměr na nepří-
mou podporu informační společnosti, 
jehož hlavním cílem je podnítit aktivitu 
soukromého kapitálu v oblasti řešení tzv. 
poslední míle. Navrhovatel i místní exe-
kutiva jsou přesvědčeni, že město je 
poddimenzované touto infrastrukturou, 
což dokazuje i Český statistický úřad, 
který hlásí nízkou 12 % penetraci inter-
netu. „Na prahu nového tisíciletí je to 
žalostně málo s ohledem na vyspělé zá-
padní země,“ uvádí zastupitel Pavel Ne-
tolický a dodává, že městu Plzni se dlou-

hodobě nemůže vyplatit být absolutně 
nečinné. „Je v zájmu tzv. ‚obecného bla-
ha‘, aby elektronické komunikace byly 
konečně chápány jako potřebné inženýr-
ské sítě, komunikační infrastruktura by 
měla být v tomto městě stejným standar-
dem jako je např. vodovod či silnice,“ 
doplňuje.  
Jádrem návrhu nepřímo podpořit rozvoj 
informační společnosti je záměr odbourat 
dočasně, na období 4 let, ceny za zřízení 
věcného břemene z metru položeného 
vedení. Takové zvýhodnění by se týkalo 
operátorů disponujících licencí od Čes-
kého telekomunikačního úřadu či ne-
ziskových subjektů registrovaných MV 
ČR, další podmínkou by mělo být nasta-
vení minimální úrovně kapacity budova-
né sítě, která by měla odpovídat standar-
du Evropské unie pro širokopásmový 

přenos dat, jenž činí alespoň 256 kb/s na 
jednoho koncového účastníka telekomu-
nikační či počítačové sítě. 
Protože je Plzeň územně členěným statu-
tárním městem, musí se k návrhu vyjád-
řit celoměstské orgány. Podpoří-li záměr 
Rada města Plzně, konečné slovo bude 
mít Zastupitelstvo města Plzně, které ja-
ko jediné může dát zelenou informační 
společnosti. Pokud samospráva přijme 
tento záměr, lze očekávat, že se Plzeň 
zatraktivní pro soukromé investory v 
perspektivní oblasti elektronických ko-
munikací. V neposlední řadě nelze ne-
zmínit, že záměr je též veden snahou vy-
tvořit ve 170 tisícovém městě konku-
renční prostředí, které je výhodné pro 
spotřebitele a zdravé pro ekonomiku. 

(red.) 

Plzeňská konzervatoř na Svaté Hoře
9.11. 2004 se konal společný koncert 

orchestru Konzervatoře Plzeň a orchestru 
Moskevského hudebního učiliště při 
moskevské konzervatoři. Koncert probě-
hl v Příbrami v poutním kostele na Svaté 
Hoře a byl zahájen Lukavickou  symfonií 
J. Haydna v provedení orchestru plzeňské 
konzervatoře. Tuto skladbu orchestr vel-
mi dobře zná, protože s ní tradičně již 
několik let zahajuje Haydnovy slavnosti 
v Lukavici.  

Na programu dále byly skladby A. 
Vivaldiho, L.Bocceriniho, Arenského, 

Barbera, D. Šostakoviče v podání mos-
kevského orchestru dirigovaném I. Dro-
novem. Tento orchestr zaujal posluchače 
obrovským nasazením a virtuozitou hry.  

Na závěr zaznělo dílo E. Griega 
Z časů Holbergových hrané společně 
oběma orchestry za řízení plzeňského di-
rigenta Jiřího Štrunce. Orchestry se velmi 
rychle přizpůsobily jeden druhému a vý-
sledkem byl grandiózní zvuk celého těle-
sa, ještě umocněný akustikou prostoru 
kostela. 

Jitka Bílková

Zásobování teplem  je  připraveno 
     Velká část obyvatel čtvrtého plzeň-
ského obvodu je zásobována teplem z 
centrálního zdroje prostřednictvím Pl-
zeňské distribuce tepla (PDT). Otop-
né období začalo 1. září a končí 31. 
května následujícího roku. 
"Dodávka tepla se zahájí v tom přípa-
dě, že průměrná denní teplota venkov-
ního vzduchu poklesne pod +13 stupňů 
Celsia ve dvou dnech po sobě následu-
jících dnech a podle vývoje počasí ne-
lze očekávat zvýšení této teploty nad 13 
stupňů pro následující den," informo-
val nás ing. Jiří Suchý z PDT. 
Společnost provádí měření venkovních 
teplot průběžně a ve spolupráci s Čes-
kým hydrometeorologickým ústavem 
sleduje předpovědi počasí. Na základě 
dlouhodobých zkušeností provádí PDT  
před zahájením topné sezóny  tzv. tem-
perování objektů v ranních a večerních 
hodinách - ačkoliv průměrná venkovní 

teplota ještě nepoklesne pod hranici 
stanovenou vyhláškou, ráno a večer už 
bývá poměrně chladno. 
V letošním roce došlo k zásadnímu po-
klesu teploty shodou okolností právě v 
poslední letní den - 22.září. A právě v 
tento den zahájila PDT pravidelné do-
dávky tepla. 
Ceny tepla v systému Centrálního zá-
sobování teplem se v Plzni v letošním 
roce nebudou zvyšovat a zůstanou na 
úrovni 279,30 Kč za gigajoule - podle 
informace PDT je to jedna z nejnižších 
cen za teplo v celé České republice. 
Pracovníci PDT ujišťují občany, že na 
přicházející zimu je systém CZT plně 
přichystán, jakékoliv dotazy a připo-
mínky občanů jsou připraveni odpoví-
dat 24 hodin denně na bezplatné tele-
fonní lince 800 155 665. 

(OR) 

Proč se u nás říká 
Míra lidské civilizace se podle archeo-
logů poměřuje i úctou k mrtvým. Již 
v šerém pravěku se u lidských pozůstat-
ků nalezly zbytky pylových zrn, které 
svědčí, že mrtvým pozůstalí dávali do 
hrobů květiny.  
Osídlení Doubravky spadá už do období 
před 100 000 lety. Na hřebenu mezi 
Úhlavou a Úslavou byly nalezeny hrubé 
kamenné nástroje. 
My se však podívejme do „mladší histo-
rie“. V období neolitickém, zhruba 6 
tisíc let před naším letopočtem, se na 
území našeho obvodu usídlili předci, 
kteří pohřbívali své mrtvé na žárovištích 
do keramických nádob. Bylo nalezeno 
mnoho keramických střepů. Jedná se o 
tzv. milavečskou kulturu. Pohřebiště se 
táhlo k dnešnímu Újezdu. Směrem 
k řece pak byly budovány mohutné mo-
hyly navršené z hlíny obsahující množ-
ství keramických střepů. A už tu máme 
dva současné názvy doubraveckých 
ulic! K řece vede Mohylová a směrem 
k Újezdu ji pravoúhle kříží Popelnicová. 

PaedDr. Vladimíra Kroupová 
 

Redakční rada 
Doubraveckých listů uvítá jakékoliv va-
še podněty, nápady, připomínky, námě-
ty 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 Doubra-
veckých listech mohou také využít této 
adresy nebo kontaktovat místostarostu 
(tel.: 378 036 616 nebo 378 036 603). 



Z dopisů 
Vážené dámy, pánové, 

se zájmem jsem si přečetla „ Doub-
ravecké listy „ vydané v září 2004. 
Nejvíce mě potěšilo, že také myslíte 
trošičku na obyvatele Lobez, díky 
oslavám 70. výročí založení Lobe-
zského parku. 

I když počasí nám nepřálo, účast by-
la veliká. Přeji Vám, ale i sobě, aby i 
v příštích letech se podobné akce ko-
naly, protože dnes mají lidé k sobě 
moc daleko. Každý se samozřejmě 
stará nejvíce sám o sebe a nemá tolik 
času na kulturu. 

Ještě několik poznámek k nové “ psí 
vyhlášce “. Zajímalo by mě, zda také 

někdo bude kontrolovat plnění této 
vyhlášky ? I když bydlím v Lobzích 
od roku 1969 nikdy jsem neviděla za-
sáhnout městskou policii proti neu-
kázněným majitelům psů. Mít psa je 
dnes obrovská móda, ale myslím si, 
že někdy jsou ta zvířátka přímo mu-
čena tím, když celé dny vyčkávají na 
svého páníčka. 

Na druhou stranu je mi líto lidí, kteří 
mají v sousedství majitele se  psem. 
Jeho pes obtěžuje svým štěkáním a 
kňučením ostatní. A v panelovém 
domě, kde bydlím to je opravdu záži-
tek, když celé odpoledne a nebo i celý 
den pes štěká. 

Mnoho majitelů psů nejraději venčí 
svého psa v okolí domu, nebo přímo 
na trávníku, který je v těsné blízkosti 
pískoviště. A vůbec jim nevadí, že za 
chvíli si tam hrají děti. Někteří maji-
telé  (i děti) chodí se psem i bez oboj-
ku, takže pes si dělá svoji potřebu, 
kde se mu zachce klidně do záhonu a 
nebo ke stromečku a navíc nikdo ne-
ví, zda někoho nenapadne vždyť těch 
případů je tolik. 

Naši radní, politici jezdí na různé ak-
ce do zahraničí, co kdyby se třeba 
poohlédli v SRN, jak to mají vymyš-
lené. Jsou tam místa vyhrazena pouze 
psům. 

Jana Procházková, Plzeň-Lobzy 
 

Vstřícné gesto vůči dlužníkům  
Prominutí úroků a poplatků z pro-
dlení za nájem bytu a služby schvá-
lila Rada města Plzně č. usn. 1124 
ze dne 7. 10. 2004.     
Město Plzeň považuje  za potřebné pro-
jevit dobrou vůli a vstřícné gesto vůči 
dlužníkům. Příslušná Rada městského 
obvodu, respektive příslušné Zastupitel-
stvo městského obvodu (v závislosti na 
výši projednávané částky v souladu se 
zákonem č.128/2000 Sb., o obcích) může 
prominout jednorázově dlužníkům úroky 
a poplatky z prodlení v rozmezí 30 až 
70% v případech, kdy dlužníci uhradí 
pohledávky na nájemném a zálohových 
službách dle dále uvedených pravidel a to 
jako projev své dobré vůle. 

Pravidla pro odpis úroků a poplatků 
z prodlení: 

- Pohledávka vznikla v období 1. 1. 
2000 – 31. 12. 2003, respektive s da-
tem splatnosti 1. 2. 2000. 

- 31.1.2004, obdobně 
se bude postupovat 
v následujících le-
tech. 

- Vztahuje se i na pravomocně přiznané 
pohledávky. 

- Nájemce uhradí do 31.12.2004 jedno-
rázově celkovou hodnotu pohledávky 
nebo 

- nájemce přistoupí k dohodě o splát-
kovém kalendáři s termínem konečné 
úhrady do 30.6.2005 a závazek řádně 
uhradí. 

- V případě podané žaloby na neplacení 
nájemného a služeb budou žaloby 
staženy zpět pouze v případě uhrazení 
jednorázově celé pohledávky včetně 
soudních výloh a pouze v případě 
domů, které nejsou určeny k prodeji.  

Při zaplacení pohledávky za nájemné a 
služby mohou být staženy jen ty žaloby, 
kde se zároveň nejedná o žalobu o ukon-
čení nájmu bytu. 

Ivana Rapčanová, MAJ

Rozumy Doubravečáka Karla Vrtala 
Lidičky zlatý, to byl zase podzim! Začalo to tím, že mi 
Maruš při gruntování srazila z kredence mý památeční 
prasátko. Rozprclo se na milión kousků a já si hned je-
den zapíchnul pod kuří voko! Řval jsem jako kňour! 
 Pak se kouknu mezi střepy a koukám jako blázen! Samý 
desetníky a dvacetníky! Tak  za pět stovek! Pou-
dám:“Bábo, co to tady sušíš? Dyk už to vod jara nepla-
tí!“ Vona na to: „Tak to di vyměnit do banky, když si 
tak chytrej, nemám čas, gruntuju! A zejtra je poslední 
den!“ Tak sem skočil do svýho miláčka a ženu se to vod 
nás Popelnicovou. Vyjedu u hospody v Poldesí a chci 
vodbočit. Ale ouha! Směrem k ouřadu jsou sice vostrův-
ky, ale zhora vod nejmenšího kruháku v Evropě přes za-
parkovaný auta vidím kulový! A za mnou nandavá ten 
divnej trolejbus klacky! Tak sem hodil drobasy do po-
pelnice a utřel slinu, kolik by bylo za ty tři stovky zdra-
ženejch piv!  Tak se nedivte těm 160 miliónů drobnejch 
mezi lidma! 

(red.) 

28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39 
tel.: 377 201 711 

 e-mail: skola@28zsplzen.cz 
ZÁPIS DO I. TŘÍD 

na školní rok 2005/2006 

17.1.2005  od 14.00 do 18.00 
18.1.2005  od 14.00 do 17.00 

Bližší informace  o  
škole mohou rodiče získat: 

 
5.1.2005 ve 14.00 
na ukázkové hodině výtvarných technik  
v  1. třídě  s rozšířenou výukou Vv. 

5.1.2005 v 15.00  
na informační schůzce rodičů s vedením 
školy (zaměření školy, metody výuky, 
mimoškolní činnost, prohlídka školy). 



Nechte se pozvat k Šebestům do Újezda 
Hostinec u „Šebestů“ v Plzni-Újezdě, 
ul. V. Rojíka 55 se opět po letech stává 
střediskem dobrých služeb a dobré zá-
bavy jak pro občany z Újezda, tak 
z Doubravky, ale i celé Plzně. 
Od 1. března tohoto roku došlo ke 
změně v obsazení hostince. Působí zde 
nový nájemce a od června je v provozu 
krásný společenský sál, malý a velký 
salonek, které využívá jak provozova-
tel, tak ostatní subjekty pro různé osla-
vy, večery při hudbě atd. Přitom ná-

jemné si pronajímatel při konzumaci 
neúčtuje. 
Uvnitř nebo na zahradě se také konají 
kulturní akce pro střední a starší gene-
raci. Každá neděle (14 – 18 hod.) a 
středa (17 – 21 hod.) je určena pro ta-
neční zábavu. Hraje zde oblíbená mu-
zika „Interval“, 2x za měsíc v sále hra-
je „Soumrak“ lidové písně ve stylu 
country, 1x za měsíc vystupují v sále 
Plzeňští heligonkáři. A tak příjemný 
hostinec má stále více návštěvníků, 

kteří si posedí u dobrého piva a jídla 
uvnitř nebo letní zahradě. 
 

- taneční zábava každou neděli a 
středu 

- vystoupení kapely Soumrak 30. 11., 
14. 12. 

- vánoční koncert v režii Soumrak 
18. 12. 

- Plzeňští heligonkáři hrají 7.12 a 
v rámci předsilvestrovské 28. 12. 

Ing. Jan Vrátník
 

VEGETAČNÍ ÚPRAVY PŘI REKONSTRUKCI  MASARYKOVY ULICE 
v úseku od křižovatky Poštovní – Masarykova po Zábělskou ulici 

Při rekonstrukci tohoto úseku bylo 
nutné odstranit smíšené skupiny dře-
vin, celkem 17 kusů stromů,  rostoucích 
po obou stranách silnice. Skupinky 
dřevin se nacházely v různém zdravot-
ním stavu, různého stáří a v některých 
lokalitách byly značně nepřehledné. 
      Návrh vegetačních úprav plánova-
né rekonstrukce vychází z technických 
a kvalitních podmínek vydaných Minis-
terstvem dopravy a spojů ČR, odbor 
pozemních komunikací, a z dalších 
souvisejících norem a požadavků, dále 
jsou zohledněny připomínky a poža-
davky projektantů stavby. Zeleň nemá 
zakrývat informační tabule a dopravní 
značky, musí umožnit bezpečný provoz, 
dostatečný výhled řidičům u křižovatek 
a výjezdů. Kvalitní zeleň nemá být vy-

sazená na místech, kde vedou inženýr-
ské sítě. 
      Samotná výsadba keřů a stromů by 
měla pomoci zapojit technické dílo do 
městského prostředí. Zmírnit nepřízni-
vé dopady dopravy částečné omezení 
hlučnosti, prašnosti, omezeni koncent-
race exhalátů v ovzduší. Jedním 
z hlavních úkolů vegetačních úprav je 
nahrazení a částečná obnova dřevin, 
které byly v souvislosti s výsadbou vy-
káceny. 
       Při výběru dřevin se vychází 
z místních geobotanických a klimatic-
kých podmínek a návrh navazuje na 
stávající druhové složení, přičemž se 
musí respektovat zhoršené životní 
podmínky pro rostliny v okolí frekven-
tovaných komunikací v městském pro-
středí. 

       Na čtyřech obdélníkových ostrův-
cích mezi chodníkem a prostorem za-
stávky bude vysázeno šestnáct alejo-
vých stromů a nezpevněné plochy pod 
stromy budou pokryty půdopokryvným 
nízkým porostem, který bude tvořit ta-
volník japonský a  pámelník Chenaul-
tův. Dále je zde navržena celoplošná 
výsadba půdopokryvných keřů ze stále 
zeleného nízkého až poléhavého druhu 
dřišťálu a skalníku. Tato výsadba bude 
doplněna výsadbou středně vysokých  a 
vyšších kvetoucích keřů trojpuku, ta-
volníku a šeříku. Jako dominanta kři-
žovatky Masarykova - Zábělská i okol-
ních napojujících se ulic bude do-
prostřed záhonu vysazen vzrostlý ale-
jový strom platanu. 

Silvie Kuchtová 
odbor životního prostředí

V TOTEMU SI SENIOŘI OSVOJÍ SÍŤ SÍTÍ NEBO CIZÍ JAZYK
Ať chceme nebo ne, přirozeně stárne-
me. A jednou se každý dočká toho, že 
před ním bude důchodový čas. Někdo 
se na něj těší, jiný se ho bojí. Záleží 
pak na tom, jak se rozhodne tohoto no-
vě získaného času využívat. Platí však 
stále, že v křesle mezi čtyřmi stěnami 
se stárne a chřadne rychleji než na pro-
cházce či při jakékoli jiné činnosti, 
zejména odehrává-li se v kolektivu 
vrstevníků. Právě takovýto způsob trá-
vení volného času nabízí seniorům ob-
čanské sdružení Totem, které působí 
ve 28. ZŠ v Plzni-Lobzích.  
U starších lidí se zaměřuje především 
na programy aktivního stárnutí včetně 

vzdělávání, ať to jsou jazykové kluby 
němčiny či angličtiny nebo výuka po-
čítačových znalostí včetně internetu, 
kterých se účastní již přes 80 seniorů. 
Já např. navštěvuji hodiny německé 
konverzace, které vede rodilá mluvčí, 
Němka Steffi, která do Totemu přijela 
v rámci projektu Evropská dobrovolná 
služba. Sama také teprve proniká do 
tajů českého jazyka, takže na obou 
stranách-vyučující i žáků-jsou ti, kteří 
se snaží poznat a zvládnout řeč toho 
druhého. A o to jsou její hodiny zají-
mavější. 
Senioři zde také pod odborným vede-
ním cvičí jogu a na jaro chystáme spo-

lečné vycházky a výlety. Mimo to 
podle svých zájmů pořádáme v Klubu 
pro seniory Totem různé besedy a 
přednášky - např. s léčitelem či o blíží-
cích se vánočních zvycích a tradicích. 
V letošním roce se sdružení podařilo 
získat finanční podporu ve formě gran-
tu z Evropské unie, na jejímž základě 
vznikne i internetový klub určený se-
niorům. 
Je zde možnost zapojit se i do dalších 
aktivit či přijít se svými vlastními ná-
pady. Máte-li chuť se k nám přidat, rá-
di Vás přivítáme mezi námi. 

Mgr. Pavla Suchá  
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