Vážení spoluobčané,
První číslo našich listů roku 2005.
Zatím všude leží sníh a práce venku
jsou zastaveny. Neznamená to, že tento klid bude trvat dlouho. I letos nás
čekají opravy, úpravy, rekonstrukce
komunikací a chodníků, které nás budou omezovat. První z nich bude hned,
jakmile se oteplí, pokračováním rekonstrukce Masarykovy ulice. Opět
nepojede MHD, kudy jsme zvyklí, staveniště bude nutno objet po komunikacích, jejichž nedostatečná kapacita
nás bude omezovat. Už aby to bylo za
námi. Doubravka bude hezčí.
Příští týden začneme s opravou domu Jateční 1. Ten dům je nešťastný od
samého počátku. Už při jeho stavbě
došlo k chybě v uložení pavlačí. Kdyby nebyly podepřeny, už by spadly.
Jenže ani to podepření nebylo uděláno
dobře a pavlače hrozí zřícením. Musíme je co nejdříve rozebrat a vlastně
udělat celé znovu. Abychom mohli tyto
práce dělat v zimním období, zvolil
projektant panelovou technologii, které nevadí mráz a navíc práce na stavbě podstatně zrychlí. Přesto však budou jednotlivé byty v tomto domě vždy
dva dny nepřístupné a tak se jejich
obyvatelé na tyto dva dny budou muset přestěhovat do náhradních, provizorně zařízených, bytů. Je to každopádně komplikace, dům je však potřeba opravit a tak prosím všechny, kterých se to týká, aby s námi měli trpělivost a chápali vážnost situace.
Další velkou letos zahájenou stavbou budou tři bytové domy u nového
domova důchodců. Opět bude tato
stavba znamenat omezení jak pro obyvatele domova, tak pro blízké okolí.
Rok 2005 měl být též rokem dokončení
privatizace bytů. Teoreticky byste si
v tomto roce měli Vy všichni, kteří jste
projevili zájem o koupi bytu.
Letos byla také konečně dovybavena
síť kabelové televize tak, že umožňuje
připojení k Internetu. Přibyla další
velice schopná konkurence v této oblasti. Rozvoj moderních technologií
považuji za velice důležitý a přiznávám se, že bez stálého připojení si svůj
život již představit nedovedu.
Ing. Pavel Rödl
starosta

Má městský obvod občany?
Spor mezi právníky a politology může vyvstat nad otázkou, zda mají městské
obvody občany. Že je to přeci jasné?
Nemusí. Na plzeňském magistrátu umějí
vždycky něčím překvapit. Ačkoli drtivá
většina obyvatel zřejmě netuší, co znamená, že Plzeň je statutárním městem,
zakopaný pes leží právě zde.
Některé vlivné magistrátní kanceláře se
totiž rozhodly šířit teorie o tom, že městské obvody nemají občany. Poněkud zábavné je, že tyto kanceláře naočkovaly
tímto nesmyslem i některé naše komunální politiky, které si občané zvolili. A
tak v Čechách narazíme na statutární
města, jejichž obvody občany mají i na
ta, jejichž obvody občany nemají. Že by
Kocourkov? Tak trochu.
Po tzv. reformě veřejné správy byly
městské obvody nově definovány jako
organizační jednotky města, dříve tento
pojem zákony nepoužívaly. Logicky tedy vyplyne, že jsou součástmi Plzně, ale
to byly i před onou reformou. Nelze ani
dnes vyvozovat, že Plzeňané nejsou též
Slovanští, Litičtí atd. Je chybné, pokud se
někdo snaží různými právními kličkami a
dalšími kličkami z již vytvořených kliček
dobrat tvrzení, se kterým je právě polemizováno. Faktem totiž zůstává, že prostřednictvím komunálních voleb odvozujeme své lokální politické systémy. Lidé
sice volí v jeden společný den do zastupitelstva města i zastupitelstva obvodu, ale
jde o dvoje od sebe oddělené volby; každé volbě předchází uvnitř stran vlastní
proces vytváření kandidátky, po skončení
voleb se obojí hlasování vyhodnocuje
odděleně. Legitimita obou nezávislých
voleb je shodná, nelze označit ani jeden
ani druhý volební akt za méněcenný. A

co je důležité si uvědomit, voliči tímto
využívají jedno ze svých občanských
práv, proto jsme každý občanem některého z obvodů. Tak jako je občanství obce
odvoditelné od občanství státu, platí tatáž
logika pro členěná velkoměsta. Na to není potřeba existence psaného paragrafu,
poněvadž taková záležitost je každopádně i součástí identity člověka-voliče.
V roce 2003 se připojily menší obce ze
sousedství k Plzni. Těžko je někdo mohl
lákat do svazku na tvrzení, že se zbavují
něčeho svého, co jistě také cítili, že po
integraci přetrvá. Lidé nepřestali být občany Lhoty a Malesic a také nepřestanou.
Ať už jde o malou osadu či větší územní
útvar, nelze obyvatelstvo socio-politicky
vyvlastnit, jednak na to nemá nikdo právo, jednak to v demokracii není ani možné.
Pokud hovoří obvodní politici o svých
občanech, činí tak správně, protože od
nich je jejich veřejná funkce odvozena a
pro ně je také vykonávána. Pokud by
obecní zřízení skutečně říkalo, že městské obvody nemají občany, šlo by pak o
typický legislativní paskvil. Symbolická
ale přesto díra se však vyskytuje
v plzeňském statutu. Pokud některým politikům byla vytýkána absence národohospodářského náhledu, zde očividně někomu scházel náhled politologický. Je
tedy namístě apelovat na zastupitele města, aby tento zdánlivě drobný nedostatek
rychle odstranili třeba na základě inspirace Pardubicemi. Předejde se do budoucna
těmto sporným a spekulativním tvrzením.
Pavel Netolický
zastupitel ODS

Pronájem vysoušečů
+ další služby:




lampa na likvidaci plísní a bakterií
přídavné větráky pro lepší proudění a vysoušení vzduchu
poradenství

AE VYSOUŠEČE ..... z vlastní zkušenosti
ŠIMANDL SPORT spol. s r.o. PLZEŇ - V Šipce 6
tel. 377 235 835, 377 236 817 pondělí - pátek 9:00 - 16:00

Plzeň bude hostit junácké Jamboree
Po třech letech se bude opět od 28.4.
do 1.5. 2005 v metropoli západních
Čech konat celorepublikové setkání
skautů a skautek. Toto setkání má název „Jamboree bez hranic“. Jak již
sám název napovídá, cílem tohoto setkání bude odstranit jakékoliv hranice,
ať již ty geografické, tak i věkové či
zájmové.
Je předpokládáno, že na břehu rybníka
Bolevák bude po čtyři dny ubytováno
přes1500 účastníků. Ti budou nejen
z Plzeňského kraje a České republiky,
ale bez nadsázky lze uvést, že z celé
Evropy, neboť počítáme se silnou zahraniční účastí. Již od listopadu minulého roku se tým 40 skautů intenzivně
zabývá technickou a programovou
přípravou tohoto setkání. V programu
budou využity možnosti vodní plochy
rozsáhlého rybníka a přilehlých lesů.
Celé setkání bude provázeno ústřední
hrou, která bude na téma „Plzeňský
znak.“ Plzeňský znak je odrazem velmi bohaté historie města a to samotné
je již zárukou kvalitních a pestrých her
plných dobrodružství, ale i zajímavého
poznání. Do programu tohoto setkání
jsou zařazeny hry a akce pro všechny

věkové kategorie, takže vedle mladších najdou pestrou a přitažlivou zábavu i roveři a rangers. Dalším odlišením od minulých ročníků je i to, že
je připraven program také pro tělesně
handicapovanou mládež.
V sobotu 30.4. se uskuteční průvod
Plzní, který povede z Chodského náměstí přes Klatovskou třídu až na náměstí Republiky. Zde bude připraveno
velké množství tradičních skautských
her jako např. nestandardně pojaté koloběžkové závody, živá desková hra,
stavba pyramidy, lasování a další. Tyto hry jsou pro plzeňské děti s rodiči
připraveny v době od 12 do 15 hod.
Další podrobnější informace jsou na
internetu: www.plzen-jamboree.info.
Na těchto stránkách probíhá i virtuální
hra o velmi zajímavé ceny.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
Plzeňanům, kteří v projektu „Občanská volba“ svým hlasováním podpořili
tuto akci. Velmi si vážíme jejich projevu důvěry skautskému hnutí a připravované akci.
Antonín Kříž
info@plzen-jamboree.info

Z Doubravky do světa a zpět
O reprezentativní výstavě 150 loutek
z 18 inscenací Divadla ALFA ve francouzském Limoges jsme se zmínili už
v minulém čísle DL. Výstava sice skončila, ale část exponátů bude, pro velký
úspěch, putovat dál po světě. V dubnu se
představí (spolu s představením hry
„Don Šajn“) v dalším francouzském
městě Lyonu. Odtud poputuje (opět společně s „Donem Šajnem“ a navíc
s „Johanem doktorem Faustem“ do německého Kallműnzu a po prázdninách
se s největší pravděpodobností vydá lodí
do Japonska. Výše zmíněný „itinerář“
však rozhodně neznamená, že by obyvatelé Doubravky (a potažmo celé Plzně)
byli sebeméně zkráceni, neboť právě
nyní (až do 15. III.) si mohou zpestřit
jednání na Úřadu městského obvodu Plzeň 4 návštěvou výstavy „Loutky Divadla ALFA“ (je to ona část expozice, která se z Limoges vrátila domů), otevřenou v zasedací síni ÚMO na Mohylové
55, v pondělí a ve středu od 8 do 12 h a
od 13 do 17 hodin, v ostatní všední dny
od 8 do 14 hodin. Tak neváhejte!
Měsíc březen je také poslední měsíc,
v němž Divadlo ALFA uvádí pravidelná
sobotní představení pro veřejnost – vždy

v 15 hodin (obnoví je opět až v říjnu).
5. III. se výjimečně představí host –
KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO z Českých
Budějovic se známým žonglérem Vojtou Vrtkem a s hrou Josefa Brůčka:
„Kouzelná kulička aneb Jak Vojta
k šikovnosti přišel“. 12. III. je na programu kritikou i diváky vysoko ceněný
„Osamělý obr“ Ivana Nesvedy na motivy skotské lidové pohádky. 19. III. uvedeme jeden z „evrgrínů“ našeho repertoáru, muzikálek „O strašlivém drakovi,
princezně a ševcovi“, polské autorky
Marie Kownacké a další „evrgrín“ –
„Půda plná pohádek“ - přijde na pořad
26.III.. Všechny tituly jsou určeny „pro
děti od pěti“.
V březnu vám nabídneme i novou premiéru, směrovanou však tentokrát
k mládeži a dospělým divákům. Vynikající komedie anglického dramatika Michaela Frayna „Číňani“ bude uvedena
v klubu Divadla ALFA poprvé v pátek
11. III. v 9 a 11 hodin (a poté reprízována od 14. do 17. III. v témže čase). Poslední titul sezóny – hru Jana J.Dvořáka
na motivy lidové pohádky „Sedm jednou ranou“ - připravujeme na 3.VI.
2005.
(pav)

Oznámení z úřadu
ÚMO Plzeň 4, odbor sociální oznamuje, že v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, nemůže poskytovat
a předávat informace o životních výročích občanů, žijících v městském obvodu
Plzeň 4, dalším osobám. Z tohoto důvodu žádáme občany našeho obvodu, kteří
dovrší v letošním roce významné životní
výročí 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93… atd.
let a mají zájem převzít věcný dárek,
aby sami kontaktovali Úřad městského
obvodu Plzeň 4, který zabezpečí předání
tohoto dárku. Životní výročí těchto občanů mohou též nahlásit jejich příbuzní
nebo známí na adrese Úřad městského
obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 00
Plzeň, pí. Doerrová, tel. 378036667.
Oznámení platí také pro všechny občany městského obvodu Plzeň 4, kteří v
roce 2005 dovrší 50, 60 a 65 let společného života. Úřad na přání a po dohodě
s jubilanty připraví slavnostní obřad
nebo předá jubilantům věcný dar. Výročí mohou též nahlásit na výše uvedenou
adresu úřadu příbuzní a známí jubilantů.
Anna Doerrová
odbor sociální

Vítali jaro
Vlastenecko – dobročinná sdružená
obec baráčníků Plzeň – Letná uspořádala dne 12. března 2005 tradiční vítání jara. Nechybělo ani vynášení
smrtky. Průvod prošel kolem parkoviště U sv. Jiří a namířil k lávce směřující k Pecihrádku, kde se slavnostně
rozloučil se zimou, která ještě nedávno
vládla za našimi okny.
(red.)

Zase o jednu větší…
Před více než rokem jsme vítali ulici
Ve Svahu a opět přichází zpráva, že se
„čtyřka“ právě o jednu novou rozrostla.
Zastupitelé měli na výběr ze dvou navržených názvů. Někteří z nich by raději
uplatnili možnost nazývat nová obecní
prostranství po prvorepublikových politicích. Nezvítězila ani varianta po linii
byrokratické ani ta po linii historicko
politické. Zastupitelé schválili pomístní
název, který jim doporučila obvodní
rada.
Nově vzniklá ulice od ledna tohoto roku
nese název Na Stráni a najdete ji
v lokalitě Červeného Hrádku, kde probíhá za poslední léta čilý stavební ruch.
(red.)

Co bude dál v Parku na přání – Špitálský les
Park na přání – Špitálský les
vznikl jako druhý park zbudovaný za
pomoci občanů v Plzni. Původním
záměrem správy zeleně bylo zapojit
do úprav veřejného prostranství obyvatele, kteří budou nejvíce dané místo využívat. Proto v první anketě,
která měla ukázat, kde o takovou akci mají lidé největší zájem, byla nabídka pěti míst v různých částech
města. Největší zájem o plánování,
ale i výstavbu byl na sídlišti Košutka.
Rozdíl počtu hlasujících mezi první
a druhou lokalitou byl však tak minimální, že se pořadatelé rozhodli
upravit s občany i místo na louce u
Špitálského lesa.
Problém byl jediný – peníze. I
uspořádání plánovacích víkendů bylo
nutné zajistit nejen organizačně, ale i
finančně. O to celé se postarali pracovníci Centra pro komunitní práci
v Plzni a na uspořádání plánovacích a
pracovních víkendů zajistili finance
z nadací a grantů. Výstavba parků
však vyžaduje finanční zabezpečení
v řádech sta tisíců až milionů korun.

Výstavba parku na Košutce dosud
stála 4 miliony korun. To zahrnuje
nejen výsadbu stromů, keřů, založení
trávníků, ale i přesuny zeminy, výstavbu pěších cest, opěrných zídek,
dětského hřiště, osazení laviček, odpadkových košů a zbudování odpočívadla.
Plánovací víkend u Špitálského lesa
proběhl na podzim roku 2002. 11.
října 2003 bylo možné zahájit první
etapu prací. Přes to, že počasí nebylo
zrovna ideální, zájem pomoci se založením parku byl velký. Podle počtu
vydaných pamětních listů se akce zúčastnilo cca 100 lidí včetně malých
dětí. Vysázeno bylo 56 stromů a 690
keřů. Největší zájem byl o výsadbu a
splétání živého tunelu. Ze sazenic vrby děti s maminkami vytvořily tunel,
který po 3 – 5 letech, až výhony dorostou, vytvoří nezvyklý prvek
s nádechem dobrodružství. Dosud
vynaložené náklady na výsadbu dřevin činí téměř 300 000,- Kč.

Během roku 2004 uschly některé
vysazené stromy. Firma, která stromy
dodala, v souladu se smlouvou o dílo
provede bezplatnou výměnu těchto
stromů v záruční lhůtě. Vrby, které
budou tvořit tunel, během prvního
roku přirostly o půl až jeden metr.
Protože jsou však tyto výhony ještě
tenké, při větru dochází k jejich samovolnému rozplétání. Na jaře roku
2005 správce opět zajistí fixaci výhonů do požadovaného tvaru.
V prosinci 2004 byly odstraněny kovové prolézačky, které zde mnoho let
sloužily pro hry dětí. Dnes však neodpovídají platným bezpečnostním
normám. Na jaře 2005 je nahradí
herní prvky, které jsou navržené
v projektu podle výsledků plánovacího víkendu, tj. podle přání občanů.
V dalších letech budou postupně
podle výše přidělených finančních
prostředků budovány další části parku - cesty, instalovány lavičky a odpadkové koše.
Ing. Hana Hrdličková
SVSmP

Nový školský zákon v podmínkách našeho obvodu
Chtěl bych prostřednictvím tohoto
článku poděkovat naší ministryni
školství za to, že díky ní máme po
téměř desetiletém čekání kvalitní
školský zákon. Věřím, že tak činím i
jménem všech obětavých a poctivě
pracujících ředitelů a učitelů působících na školách obvodu Plzeň 4.
Tento zákon nahrazuje desetitisíce
nejrůznějších novel, úprav, vyhlášek
a nařízení, kterými práci ve školství
zamořily předcházející vlády a ve
kterých se již téměř nikdo nevyznal.
Jednou z nejdůležitějších částí nového zákona je skutečnost, že zavádí na
školách výstupní zkoušky, včetně
státní maturity od roku 2008, a tím
poprvé od konce 18. století přináší
naději, že bude možné objektivně
změřit a vyhodnotit výsledky práce
učitelů. Je zde šance na to, že vynikne skutečný rozdíl mezi schopným a
pilným pedagogem a mezi netalentovaným flákačem, který své nedostatky umí šikovně zamaskovat.
Lidé mají neuvěřitelnou schopnost
přizpůsobovat se systémům. Ten do-

savadní učitelům i ředitelům velel,
aby usilovali o povrchní zviditelnění
s tím, že skutečné výsledky nebude
nikdo schopen změřit ani posoudit.
Státní maturita a výstupní testy na
školách dávají možnost tuto praxi
jednou provždy změnit. Záleží ovšem
i na politické reprezentaci krajů, měst
a obvodů, jak se mezi sebou budou
schopni domluvit, aby využili tohoto
skvělého nástroje k motivaci učitelů i
ředitelů. Je na nich, zda se odváží vytvořit vazbu mezi množstvím peněz
pro jednotlivé školy a jejími skutečnými výsledky. Zde vzniká i závažný
úkol pro nás, obvodní zastupitele,
neboť kdo jiný, když ne my, může
přesvědčit naše stranické kolegy o
správnosti jednotlivých kroků.
To je alfa omega toho, zda ve školství konečně dojde k hlubším změnám, nebo ne. Všechna módní školení, složité rozebírání problémů modernizace výuky a debaty o tom, jak
se má nebo nemá učit, jsou k ničemu
ve srovnání s tím, když dáme vysokoškolsky vzdělanému a motivova-

nému člověku prostor, aby ukázal, co
umí, a on bude mít jistotu, že jeho
výsledky budou vidět.
Nepříjemnou změnu v žádném případě nepřináší fakt, že žáci základních
škol se mohou hlásit jen na jednu
střední školu. Rodiče se budou muset
totiž zodpovědněji rozhodovat, a tím
i více sledovat schopnosti a výsledky
svých dětí, a pro mnohé žáky dokonce vzroste šance, že se dostanou
na střední školu, protože už si nikdo
nebude moci dávat přihlášky na tři či
čtyři školy a blokovat na nich až do
září zbytečně místo. Kromě toho se
ušetří spousta peněz, což v mírně zadlužené zemi jistě nebude na škodu.
Podle mého názoru by měli být rodiče nejen z našeho obvodu o těchto
skutečnostech informováni, neboť
naše školy čekají změny, které ovlivní mnohem citelněji děti i učitele, než
tomu bylo kdykoliv předtím.
Ing.Zdeněk Trmota
zastupitel ČSSD

Březen – měsíc internetu a oslava Dne dětské knihy
Většina z nás má březen zažitý jako měsíc knihy. Před několika lety
byl ale kvůli zvyšování počítačové
gramotnosti a propagaci internetu
v České republice zasvěcen právě
„síti sítí“ a nazván březnem - měsícem internetu. Do této akce se zapojují různé organizace, Knihovnu města Plzně (KMP) nevyjímaje.
Letos v březnu nabízejí pro své
návštěvníky všechny internetizované
provozy KMP půl hodiny denně na
internetu zdarma. Na Doubravce pokračujeme v celoročním seznamování s prací na počítači a s internetem –
na termínu je třeba se domluvit osobně nebo telefonicky předem. Připra-

vujeme informační tabule a výstavku
knih o výpočetní technice. Zkrátka
nepřijdou ani děti, které se mohou
zúčastnit pětidílné etapové soutěže ve
vyhledávání na internetových stránkách
Knihovny
města
Plzně
(http://www.kmp.plzen-city.cz).
Pro čtenáře do 12 let tím ale vše
nekončí. 2. dubna je čeká oslava Dne
dětské knihy. Datum není vybráno
náhodně, v tento den se před 200 lety
narodil Hans Christian Andersen.
Podle tohoto dánského pohádkáře je
pojmenována i „oslavovací“ akce –
Noc s Andersenem, která má vést
k podpoře dětského čtenářství a uká-

zat, že knihovny nejsou jen místem
na půjčování knížek.
V letošním roce je do „Noci“ přihlášeno více než 200 nejen českých
knihoven (z KMP se účastní již potřetí Doubravka a Lobzy). Téma programu se doubraveckým knihovnicím nabízí samo – i přes své dvousté
jubileum k nám zavítá sám veliký
pan Andersen a s ním samozřejmě
pohádky.
Na velké i malé čtenáře se nejen
v březnu těší knihovnice z OK Doubravka, Masarykova 75 (OD Centrum), tel. 377262400, e-mail:
doubravka@kmp.plzen-city.cz.
(red.)

Cena nadace 700 let udělena studentovi 6. ročníku
V tomto roce byly poprvé udělovány Ceny Nadace 700 let města
Plzně v oblasti klasické hudby. Konzervatoří Plzeň byli nominováni tito
studenti a studentky: Renáta Benetková, která získala 1. cenu na prestižní mezinárodní akordeonové soutěži 32. Kleine Tage der Harmonika
v Klingenthalu (SRN), jež bývá tradičně velmi kvalitně obsazená, pak
potvrdila své hráčské umění ziskem
Čestného uznání na 28. soutěžní přehlídce konzervatoří ČR v Pardubicích. Jako další byl nominován Štěpán Pražák, který již samostatně veřejně koncertuje sólově i s orchestrem v řadě zemí (USA, SRN,
ČR, Litva). O vysoké úrovni jeho hry
svědčí i vítězství na mezinárodní

houslové soutěži Louis – Spohr Förderpreis 2004 v německém Kasselu a
skutečnost, že byl pozván jako člen
soutěžní poroty na hudební festival
A. Dvořáka, který pořádalo Velvyslanectví ČR v Litvě. Navržený byl i
akordeonista Radek Dlouhý za zisk
Čestného uznání za čtvrté místo na
mezinárodní akordeonové soutěži
Trofeo mundial de acordeon ve Španělsku v říjnu 2004. Tato soutěž je
jednou z největších světových soutěží
pro tento nástroj, a proto nepřekvapuje, že Radek Dlouhý posléze získal
na Soutěžní přehlídce konzervatoří
ČR v Pardubicích nejen 1. cenu, ale
též titul Absolutního vítěze. Na nominační listině samozřejmě nemohla
chybět nejúspěšnější klavíristka ško-

ly, Barbora Říhová. Ta získala první
cenu ve 4. ročníku mezinárodní soutěže pro mladé klavíristy Jürmala
2004 v Lotyšsku. Postavení na špičce
svojí věkové kategorie v rámci ČR
potvrdila v závěru roku 2004 v Pardubicích na Soutěžní přehlídce konzervatoří ČR, kde obsadila 2. místo
mezi 23 vybranými klavíristy ze
všech českých středních hudebních
škol. V srpnu 2004 vystoupila též v
rámci prestižní Mezinárodní letní
Akademie v Salzburgu na Universitě
Mozarteum. Cena Nadace 700 let
města Plzně byla po výběrovém řízení udělena dvěma studentům PF ZČU
a Štěpánu Pražákovi.
Jitka Bílková
Konzervatoř Plzeň

Krátce o rozúčtování tepla a teplé užitkové vody
Vždy po skončení roku přichází
problém, jak spravedlivě rozdělit
spotřebu tepla a teplé užitkové vody
mezi konečné spotřebitele. Jedná se o
nemalé peníze z rodinného rozpočtu,
takže si rozúčtování zaslouží Vaši
pozornost.
Úplně na začátku stojí dodavatel
tepla. Ten vyfakturuje náklady za celý dům na základě přesných údajů
z tzv. fakturačního měřidla, které je
na vstupu teplovodního potrubí do
domu. Každá bytová jednotka má
ovšem jinou spotřebu tepla. Tuto
spotřebu ovlivňuje řada faktorů: veli-

kost a poloha bytu, počet obyvatel,
výkon radiátorů, zda jsou radiátory
osazeny termoregulačními ventily,
zda jsou instalovány bytové vodoměry a v neposlední řadě hospodaření
samotných obyvatel jednotlivých bytů – někdo si rád přitopí víc, jiný má
rád chladnější prostředí……
Fakturované náklady za celý dům
lze rozdělit jednoduchým, ale ne příliš spravedlivým způsobem – náklady
na teplo se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, teplá užitková voda podle počtu osob. Tento způsob
přerozdělování je ale přežitý.

V současné době se radiátory osazují
indikátory tepla a do bytů se instalují
vodoměry na teplou a studenou vodu.
Indikátor tepla je jednoduchý přístroj, který je připevněn k radiátoru a
indikuje spotřebu tepla prostřednictvím tzv. dílků.
První indikátory tepla, které se u
nás začaly instalovat zhruba před 10
lety, byly známé „odparky“. Spotřeba
tepla se zjišťovala na základě množství odpařené kapaliny. Stav hladiny
určovala stupnice přiřazená podle
druhu a výkonu otopného tělesa. Ke

konci roku je vždy nutné provést
odečet a vyměnit kapiláru s tekutinou.
V současné době se už převážně instalují elektronické indikátory tepla, kdy je spotřeba zobrazena
na displeji přístroje. Ty mohou být
jednočidlové nebo dvoučidlové.
Jednočidlové indikátory mají
podobné vlastnosti jako odpařovací.
Jsou částečně ovlivnitelné jiným
zdrojem tepla (slunečním teplem,
používáním
plynového
sporáku
s troubou, atd.). Naproti tomu elektronické dvoučidlové indikátory
jsou schopny rozeznávat zdroj tepla.
Jedno čidlo je umístěno na radiátoru,
druhé směrem do místnosti. Porovnáním hodnot z těchto čidel je indikátor schopen rozeznat jiné zdroje
tepla. Životnost elektronických indikátorů je zpravidla 10 let. Novinkou
na trhu jsou indikátory s dálkovým
odečtem. Zde není pro odečet nutná
přítomnost uživatele bytu. Údaje jsou
přeneseny rádiovým vysílačem do
terminálu odečítače, který se pohybuje po chodbě domu.
Rozúčtování nákladů na teplo a
teplou vodu mezi jednotlivé byty ur-

čuje vyhláška Ministerstva pro
místní rozvoj č. 372/2001 Sb. Celkové náklady na otop se rozdělí na
základní a spotřební složku. Základní
složka činí 40-50 % nákladů, zbytek
spotřební. Základní složka se rozdělí
mezi konečné spotřebitele podle velikosti podlahové plochy. Spotřební
složka se pak rozdělí podle výše spotřeby, naměřené v jednotlivých bytech. Naměřené hodnoty se pak mohou upravit koeficienty podle polohy
jednotlivých místností (přízemní, rohové, podstřešní). Dále se provádí
korekce naměřených hodnot podle §4
odst. 4 výše uvedené vyhlášky. Ta
upravuje spotřebu tepla tak, aby byla
v přípustných tolerancí od průměru,
tzn. ± 40 %. V případě, že všichni
vlastníci domluví, je možné postupovat odlišně od vyhlášky.
U teplé užitkové vody je to ještě
složitější. Celkové náklady za dům
jsou také rozděleny na základní (30
%) a spotřební složku (70 %). Základní složka se rozdělí mezi konečné spotřebitele podle velikosti podlahové plochy bytu, spotřební podle
údajů jednotlivých vodoměrů. Zde
jsou ale náklady dva. Především náklad za dodávku studené vody, která

se musí ohřát na teplou – ten se nijak
nerozděluje a celý se rozúčtuje podle
hodnot naměřených v jednotlivých
bytech. Dále pak vznikají náklady na
ohřev této studené vody, které se
opět rozdělí v poměru 30 a 70 procent. Základní složka se rozdělí mezi
konečné spotřebitele podle velikosti
podlahové plochy bytu, spotřební
podle náměru jednotlivých vodoměrů.
Vypracované vyúčtování za
teplo a teplou užitkovou vodu dostávají správci jednotlivých domů na
přelomu února a března. Zapracují ho
do celkového vyúčtování služeb a
poté je předají konečným uživatelům
– obyvatelům jednotlivých bytů.
Kontaktní adresa:
E. Beneše 23, 301 00 Plzeň
oddělení rozúčtování
Petr Fišer, František Döry,
tel.: 377 499 226
petr.fiser@pdt.cz
frantisek.dory@pdt.cz
Bezplatná infolinka:
800 155 665
www.pdt.cz

Oslava svátku zakladatele salesiánů – Salesiánské dny
se svou prací na nějakém
potřebném a užitečném díle
po určitou dobu „pouze za
stravu a byt“, začíná mladé
lidi oslovovat a lákat.

V lednu 2005 proběhla oslava svátku Dona Boska, zakladatele salesiánů,
kteří se starají o děti a mládež
v Salesiánském středisku v Lobzích.
Václav Neruda, student VOŠ Jabok
měl v sobotu 22. ledna v kostele sv.
Martina a Prokopa v Lobzích přednášku s promítáním o tom, jak prožil rok
jako dobrovolník v salesiánské oratoři
v Mexiku. Podmínky pro práci s dětmi
a mládeží jsou ve srovnání s námi daleko obtížnější. Přednáška také ukázala, že téma dobrovolnictví, tj. podílet

Tradiční
a
oblíbený
Salesiánský ples se konal
v neděli 23. ledna. Velký
úspěch měla pěvecko-taneční
scénka, kterou předvedli
plzeňští salesiáni spolu se
zaměstnanci střediska. Byla
nastudována na vlastní slova
známé písně od Jana Wericha „Ten dělá to a ten zas tohle“. Není možné říci,
zda se při ní více bavili posluchači nebo herci. Scénka chtěla ukázat, že
předpokladem dobrých výsledků jakékoli organizace je fungující a spolupracující tým.
V sobotu 29. ledna uspořádalo
středisko volejbalový turnaj. Ve 28.
ZŠ se ho zúčastnili různé skupiny mladých z jednotlivých programů střediska. Skvělá atmosféra potvrdila, že
sport je prvek, který nejen utužuje

zdraví a vychovává, ale také spojuje a
přináší radost.
V neděli 30. ledna sloužil mši svatou salesián Karel Herbst, světící
biskup pražský. Ve své promluvě hovořil o potřebnosti službě dětem a mladým.
V nedělní podvečer se konal na
hřišti maškarní karneval na ledě. Pro
děti, mladé i dospělé se stříkala 3 dny a
noci na plochu hřiště voda, až vznikla
pěkná ledová plocha. Během karnevalu
proběhly různé soutěže a nakonec došlo na vyhlášení nejlepších masek.
Nejvíc mě i ostatní ze střediska potěšilo, že se na přípravě Dnů podílelo i několik mladých dobrovolníků. Protože i
další dny mrzlo, bruslení i hokeje si
užívaly děti i celé rodiny z okolí střediska, dopoledne též žáci škol.
V současné době Salesiánské středisko hledá vedoucí pro kroužek angličtiny. Kontakt 377226953, e-mail:
sdbplzen@sdbplzen.cz.
Karel Ženíšek
Salesiánské středisko v Plzni

Pavlače z domu v Jateční zmizí SENCO talentům rozumí
Vrátí se však zpět. Dům na Jateční
třídě v místě zvaném též „Malý
Bronx“, který byl před mnoha desítkami let vystavěn pro zaměstnance
pivovaru, projde rozsáhlou rekonstrukcí, při které bude dům
z bezpečnostních důvodů postupně
vystěhováván. Nájemníky na přechodnou dobu ubytuje město v jiných
prostorách, postupně se takto prostřídají všichni nájemníci tak, jak budou
probíhat etapy rekonstrukce. Každá
skupinka by měla strávit mimo své
bydliště dva dny.
Staré pavlače budou z domu postupně
vyňaty,
proto
je
zapotřebí
z bezpečnostních důvodů nájemníky
z domu přesunout jinam. Pavlače

však nebudou demontovány natrvalo,
na dům se vrátí nové a z nových stavebních materiálů. Spuštění akce typu „kulový blesk“, která přijde městskou kasu na 3 miliony korun, je plánováno na březen tohoto roku.
Obdobný pavlačák s podobnou sociální strukturou obyvatel mají např. ve
Vsetíně na Moravě. Tamní radnici
však vadí, že dům hyzdí centrum
města a obyvatelé narušují chod přilehlé polikliniky, proto jej plánují
zbourat. Pro zpravodajský server
Idnes.cz uvedl tamní starosta doslova: „Je to vřed na kráse města, musí
pryč.“
(pn)

Speciální školy pro sluchově postižené,
Plzeň, Mohylová 90, tel./fax.: 377 261 652
e-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz

Zápis dětí do mateřské školy, přípravné a
1. třídy ZŠ
na školní rok 2005/2006











Co o nás možná ještě nevíte:
Pomáháme dětem se sluchovým postižením, ale i dětem
s vadami řeči, poruchami vnímání a soustředění
Nabízíme citlivý a vstřícný přístup
Zohledňujeme individuální potřeby každého dítěte
Výuka probíhá ve třídách s kolektivem max. o 10 žácích
Výukový plán a pracovní tempo je dítěti „šité na míru“
Děti jsou vzdělávány dle osnov Základní školy
Pro výuku využíváme nejmodernější technické vybavení
Ideální sportovní zázemí (škola je každoročně
pořadatelem Celostátního turnaje ve florbalu, přeboru
ve stolním tenisu a letos i Celostátních sportovních her
sluchově postižených žáků)
Přestup dítěte na školu běžného typu je možný kdykoliv
(po odeznění obtíží nebo na přání rodičů)

Volejte, pište, e-mailujte nebo
se raději přijďte rovnou podívat!
Máme co nabídnout a
na Vás si uděláme čas kdykoliv!

SK SENCO Doubravka , který pokračuje v budování sportovního areálu v
Chrástecké ulici v Plzni - Doubravce, jenž
by se po doplnění o hřiště s umělou trávou
a dostavbu šaten stal chloubou Doubravky, má další plány. Mladému a ambicióznímu mužstvu dospělých, hrajících 2. nejvyšší soutěž v kopané v Plzni, chce vytvořit trvalé zázemí v mládežnických kategoriích. V klubu již pracují renomovaní trenéři se specializací na mládež včetně bývalého trenéra reprezentace dorostu ČSFR
a šéftrenéra TSM Baníku Ostrava, jemuž „
prošli rukama“ současní i bývalí reprezentanti Nedvěd, Slončík, Řepka, Čížek, Galásek. Realizace myšlenky dát šanci sportovním talentům je velmi složitá, a proto
klub požádal o pomoc vedení doubravecké radnice a plzeňského magistrátu. Čerpá
rovněž ze spolupráce s ČMFS a MŠMT.
Současná filosofie SK SENCO Doubravka
umožňuje výrazné prohloubení spolupráce
se Sportovní a podnikatelskou střední školou, která už má v péči o talenty tradici a
prokazatelně úspěšné výsledky.
Klub nabízí celoroční sportovní přípravu, jejíž kvalita odpovídá moderním
požadavkům na trénink dětí a dorostu.
Jsme schopni diagnostikovat míru pohybového talentu a jeho předpoklady pro
různé sporty. Trenéři uplatňují individuální přístup. Klub pomáhá též s orientací při
výběru škol pro další studium chlapců a je
nápomocen v jejich snaze uspět ve studiu
zvoleného oboru. Informace na číslech
377 260 370, 608 509 476, 602 682 558.
(pr)

Uspěli u přijímaček
V loňském školním roce všichni žáci ze
třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů 14. ZŠ, kteří se
hlásili na gymnázia a střední odborné školy, byli všichni přijati hned v 1. kole přijímacího řízení. Potvrdil se trend posledních let, že žáci z těchto matematických
tříd jsou nadprůměrně úspěšní, a to nejen
v tomto ohledu, ale i během středoškolského studia. Celková úspěšnost vycházejících žáků u přijímacích zkoušek je velmi
vysoká.
(red.)

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).

Co si myslí, když přecházejí z prvního na druhý stupeň
Každý z nás někdy chodil do základní
školy a mnozí si určitě dobře pamatují na
ten pocit, kdy opustili školní lavice prvního stupně a konečně se mohli považovat za ty „ velké“. Prvotní okouzlení
ovšem brzy vystřídal nepříjemný dojem,
že být žákem druhého stupně nepřináší
vždy pouze výhody. Vzpomínáte si? Noví, přísně a nesmlouvavě vyhlížející pedagogové, haldy sešitů, ze kterých se
v ranním spěchu zásadně nedařilo vytáhnout ten správný, vyučování už nekončí
nejpozději v půl jedné, ale o hodinu později a někdy nás ještě čekala druhá směna v podobě tzv. „odpoledky“! Ani naši
rodičové se k nám nechovali zrovna shovívavě. Často jsme slýchali poznámky
typu „už jsi skoro dospělý, tak se podle
toho chovej“, „ život není peříčko, smiř
se s tím a začni si plnit své povinnosti“ a
další „povzbudivá“ hesla.
Uběhlo pár (desítek) let a my jsme na
opačné straně. Dejme tedy slovo letošním šesťákům. Hezky se na toto téma
zamyslel Radek Trnka ze 6. J:
„Od té doby, co jsem 1.září 2004 začal
navštěvovat druhý stupeň 22. základní
školy, se pro mě mnohé změnilo. Zpočátku jsem si žádné velké změny nepřipouštěl. Asi to bylo i tím, že na začátku školního roku byli učitelé mírnější a neměli

na nás tak vysoké nároky. I oni vědí, jak
velká změna pro každého školáka nastává přestupem na druhý stupeň, a proto se
nám snažili tento přechod zpříjemnit.
Nechali nás rozkoukat, ale úderem měsíce října jsme poznali, jak veliké změny v
našem životě nastanou. Najednou jsme
zjišťovali, že se po nás chce velká samostatnost, známky nám začaly povážlivě
kolísat a nikdo už na nás nekoukal jako
na malá děcka. Zpočátku byl tento zvrat
v přístupu k nám velmi nepříjemný, ale
později jsme zjistili, že dávné pořekadlo
„každá věc má svůj rub i líc“ má opravdu něco do sebe. Docela příjemné bylo
zjištění, že nás učitelé berou jako dospělé
osoby a že naše názory jsou vyslyšeny.
Samozřejmě, že se vše projevilo ve
známkách, a tak jen málokdo z nás se v
prospěchu nezhoršil. Pro mě bylo moje
vysvědčení velkým zklamáním, ale zároveň jsem zjistil, že opravdu nic není zadarmo, a chci-li v životě něčeho dosáhnout, musím na sobě tvrdě pracovat.
Teď už je po pololetí a troufám si říct, že
většina z nás už se přizpůsobila tempu
druhého stupně a doufám, že se toto
promítne i v naší závěrečné klasifikaci.“
A jak hodnotí situaci Radkovi spolužáci?
Většinou s povzdechem začnou vyjmenovávat všechny nové předměty a nedají

dopustit na paní učitelku Hanu Matouškovou, která z nich na 1. stupni vytvořila třídu, kde jsou přátelské vztahy
samozřejmostí. Možná i proto přijali tak
dobře mezi sebe dva nové žáky. Se současnými vyučujícími si to šesťáci ovšem
nemíní rozházet, a proto připouštějí, že
vše je otázka zvyku a možná i dobré vůle
– tady docela sebekriticky nahlédnou i
do vlastních řad. Uznávají, že se nelze
vymlouvat na to, že s mnohými začíná
cloumat puberta, nebo že od šesté třídy
mají automaticky nárok na tolerování
podstatně vyšší míry drzosti. Sami si
uvědomují, že tímto někteří maskují nejistotu a obavy, jak obstojí v poněkud
větší konkurenci. Někdy to může být docela slušný boj o přežití – představte si
situaci, když vás ve frontě ve školní jídelně „požádá“o dvě hlavy větší deváťák, abyste mu uvolnili své místo! To je
potom těžké, uhájit si své místo na slunci.
Ale na závěr něco povzbudivého. Pingpongový stůl pro vaši třídu už je na cestě!
Hana Bucháčková
učitelka 22. ZŠ
Radek Trnka
žák 6. J

Předsedkyně finančního výboru krátce o rozpočtu MO Plzeň 4
Nejdůležitějším rozhodováním v roce
je pro každé zastupitelstvo schvalování
rozpočtu. Finanční výbor doporučil zastupitelům návrh vyrovnaného rozpočtu,
tzn. příjmy obvodu jsou rovny výdajům.
Na obou stranách stojí celková suma 99
882 tis. Kč. Jsem přesvědčena, že rozpočet pro rok 2005 opět splňuje vysoké nároky kladené na zajištění chodu obvodu

ve všech jeho oblastech. Navržený rozpočet MO Plzeň 4 byl schválen na prosincovém zasedání ZMO Plzeň 4 nadpoloviční většinou. Z dvaadvaceti přítomných zastupitelů pro rozpočet hlasovalo
19, zdrželi se 3 a proti nebyl žádný.
Na péči o vzhled obce, veřejnou zeleň a životní prostředí bylo přiděleno
15 107 tis. Kč. Na území obvodu jsou

Akce
Údržba zeleně tj. 5x seč trávy, 2x výhrab travnatých ploch, údržba keřů, výsadba…
Čistota veřejných prostranství, úklid chodníků, sběr papírů, zimní údržba chodníků
Péče o stromy, prořezávky, kácení, výsadba a údržba stromů a stromořadí
Údrržba dětských hřišť, nové dětské prvky, údržba pískovišť, výměny písku
Zimní údržba (posyp)
Strojní čištění (metení) komunikací a úklid parkovišť
Údržba soch a památníků, čištění, drobné opravy
Sběr a svoz nebezpečných odpadů (lednice, televizory, akumulátory, barvy)
Sběr a svoz tříděného odpadu (sklo, papír, plasty, kartony)
Svoz a sběr biologicky rozložitelného odpadu (listí, tráva, větve)
Likvidace drobných i větších černých skládek
Provozování cca 210 odpadkových košů a 29 košů na psí exkrementy
Likvidace autovraků, rozbory vody, dopravní značení

tis. Kč
5 800
3 450
900
1 280
500
400
100
352
1 000
300
250
700
75

Doubravka na síti sítí

http://umo4.plzen-city.cz
…internetové stránky městského obvodu Plzeň 4

tyto prostředky používány hlavně na čištění a zimní údržbu komunikací, údržbu
zeleně, péči o stromy, sběr a svoz odpadů, úpravy drobný vodních toků.
Na investiční akce je v rozpočtu vyčleněna částka v celkové výši 4 300 tisíc
korun. Investice se dotknou parku na
Habrmannově náměstí, v plánu je též rekonstrukce hasičské zbrojnice na Doubravce a zbudování přístavby. Rekonstrukce a přístavba čeká také na
33. mateřskou školu v Kyšické ulici.
Rozpočet nezapomněl ani na každoroční
grantový program věnovaný investicím
do sportovišť na území čtvrtého městského obvodu.
Rozpočet vychází ze zdrojových
možností MO Plzeň 4, kterými jsou jeho
vlastní příjmy. Jedná se hlavně o správní
poplatky, poplatky ze psů, výtěžek
z výherních hracích přístrojů, pronájmy
z pozemků atd. Plánovaný celkový vlastní příjem je ve výši 22 702 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou předpokládané státní dotace obcím a podíly na sdílených daních
(DPH a dani z příjmů fyzických osob)
podle rozpočtového určení daní.
Jarmila Jakubcová (ODS)
předsedkyně Finančního výboru

Se skauty na Šumavu
Junáci – skauti ze střediska
„5. květen“ v Plzni-Doubravce již od
r. 1995 provozují svojí základnu 3
km od obce Rejštejn v lokalitě „Pavlova louka“. Nejedná se jen o základnu s tábořištěm pro skautské oddíly a je zde vymezen prostor pro táboření také široké veřejnosti. Kapacita pro stanování veřejnosti je 40
míst.
Využívají ji vodáci, cyklisté a turisté, ale i ostatní návštěvníci CHKO
Šumava. Skauti otevírají každoročně
provoz této základny od 15. června
do 15. září. Kromě upravených míst
pro stanování skauti zajišťují služby

Pozvání do Svazu důchodců

správce, provoz pitné vody, likvidace odpadů a údržby. Pro období mimo hlavní prázdniny je zde
k dispozici srubová chata, kterou
mohou využít lyžaři a běžkaři i
v zimním období. „Pavlova louka“
se rozprostírá v údolí řeky Otavy, 1
km od Čeňkovy pily a nádherného
prostředí řeky Vydry, Antýglu a
Kvildy. Zájemci o táboření se mohou
blíže informovat u Renaty Blechové,
tel: 377235100, nebo na e-mail:
milan.sladky@volny.cz.
Mgr. Milan Sladký
vedoucí skautského střediska

Zveme srdečně do svých řad další členy.
Scházíme se v D klubu v Plzni – Doubravce,
Zábělská ul. Vždy ve středu dopoledne od
9:00 – 10:30 hod. je k dispozici knihovna a
pravidelně ve čtvrtek se koná posezení
s hudbou, tancem, nebo se zajímavými přednáškami. Také pořádáme procházky, výlety
vlakem a zájezdy spojené se zábavou i
s kulturními a historickými zajímavostmi.
Sledujte vývěsní skříňky, kde si určitě
vyberete pořad. Celoroční poplatek za členství činí 50,- Kč a to rozhodně stojí za
všechny akce, kterých se můžete zúčastnit.
Staňte se našimi členy! Nezůstávejte doma
sami se svými starostmi. Přijďte do společnosti svých vrstevníků.
Libuše Papežová
předsedkyně

OKČT při TJ Lokomotiva Plzeň pořádá 11.ročník veřejné cyklistické
jízdy, největší a nejmasovější svého charakteru v západních Čechách

trasy:

silniční
horská
dětská

start:

6.00 – 9.00 hodin u Kamenného rybníka
9.00 – 11.00 hodin krátké trasy

cíl:

12.00 – 18.00 hodin v místě startu

odměna:

diplom, suvenýr, samolepka,

startovné:

dospělí 20,- Kč, děti do 10 let 10,- Kč

tombola:

cyklocomputer, láhve, košíky, kód.zámky, čepice a jiný cyklomateriál

35, 60, 100, 150, 200 km
30, 55, 80 km
13 km

„Cykloturistika je náramná věc. Sice hrad jsem stačil dneska objet jen jeden, ale hospodu už pátou!“

informace: Václav KALINA, Tachovská 15 Plzeň 323 25, tel. 377 532 821, mob. 728 386 423
E-mail:

vaclavkalina@seznam.cz

http:// www.volny.cz/nakolezplzne

Seznamte s pozvánkou všechny své známé cyklisty a přijeďte s nimi na akci!!!

DOUBRAVECKÉ LISTY č. 45/05  Vydává MO P4, Mohylová 55, 321 64 Plzeň, tel. 378 036 603, fax:
378 036 602  e-mail: doubravecke.listy@centrum.cz  Náklad 11 000 ks  Koordinátor RR Pavel Neto-
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Z DOPISŮ
Byla jsem dnes v plzeňské Městské
knihovně. Po velmi dlouhé době. Když
mě paní za přepážkou hlasitě upozornila
na to, že mám na zádech batůžek,
zmocnil se mě nepříjemný pocit. Nelíbí
se mi, že na mě někdo kouká jako na
téměř jistého zloděje. Uráží mě to. Ale
budiž. Mají zřejmě s lidmi své
zkušenosti. Zamkla jsem si batůžek ve
skříňce a vzpomněla si na to, jak i já
sama byla loni za bílého dne okradena.
V Čechách je, zdá se, příliš silně
zakořeněn socialistický zákon číslo
jedna: kdo neokrádá stát, potažmo druhé,
okrádá svou rodinu. Chci věřit, že ne
všichni lidé jsou takoví. Pár jich znám.
Já sama s touhle životní filozofií
bytostně nesouhlasím a díky působení
mých milých rodičů je mi naprosto cizí.
A tak se nebojím a nekradu a moc mě
mrzí, když si někdo myslí opak.
Když jsem si přinesla k přepážce
půjčené časopisy k odbavení a lovila v
peněžence svou čtenářskou průkazku,
dostalo se mi výtky druhé. Paní mě
s kamenným obličejem upozornila na to,
že příště mám průkazku odevzdat hned
při vstupu do knihovny. Na můj
nechápavý dotaz Proč? mi stejně ledově
vysvětlila: Abychom měli přehled, kdo
tady je. Bez průkazky sem nemáte
přístup. S její odpovědí na mě jedovatě
dýchla minulost. Jako když před vámi
otevřou
hrob.
Hnilobný
zápach
socialistického realismu. Doba kontrol
nad všemi a vším. Cožpak tohle není
veřejná knihovna?
Patřím ke generaci „Husákových dětí“,
které dospěly právě včas, aby mohly
sedět v první řadě, když doba trhla
železnou oponou. Před námi se otevřel
pohled na jiný svět tam venku. A že bylo
na co se koukat! Měli jsme už zkušenost

s tím, co bylo, a zároveň ještě odvahu a
čas vyrazit do toho světa a vyzkoušet, co
bude, co by mohlo být. I já jsem
nedočkavě přerušila svá vysokoškolská
studia. Sbalila jsem kufr a dva roky
strávila v Anglii. Byla to zkušenost
k nezaplacení. Naučila jsem se tam
mnohem víc než jen anglicky. (Jaký byl
pro mne šok, když jsem viděla jednou
v jednom obchodě ceduli s nápisem:
Češi, nekraďte nám tady! Proboha, to je
to s námi opravdu tak zlé?!)
O osm let později jsem s mým
přítelem, dnes už manželem, vyrazila do
Ameriky. Zůstali jsme dva a půl roku. A
zase to byla báječná, i když občas tvrdá
škola. Na rozdíl od běžného turisty jsem
měla možnost skutečně poznat, jak
fungují služby, obchody, úřady, zdravotnictví, doprava, prostě každodenní
život. To je to pravé kouzlo dlouhodobých pobytů. Poznáte, jak žijí obyčejní
lidé. Máte na to prostě čas. Jste jedním
z nich a máte možnost srovnání. Když se
pak vrátíte domů, jste často nemile
překvapeni. Vnímáte mnohem citlivěji,
že některé věci se tady nezměnily a
nejspíš ještě dlouho nezmění. A máte
chuť a potřebu s tím něco dělat, protože
víte, že to může fungovat jinak, líp.
V zemích, které jsem měla možnost
poznat, je veřejná knihovna něco jako
ostrov vzdělání široce přístupného všem.
Můžete přijít, posedět, počíst si,
prolistovat časopisy nebo vyhledat, co
potřebujete, na internetu. Viděla jsem
spoustu dětí, které si tam stahují
informace pro své školní projekty. Tahle
služba je často dokonce bezplatná. Jen se
zapíšete do pořadníku, aby se na všechny
u počítačů dostalo. Knihovna slouží i
jako informační centrum. Ochotně vám
vyhledají jízdní řády i kulturní programy.

Průkazku potřebujete, jen když si chcete
knihu, časopis či cédéčko s muzikou
půjčit domů. Pro turistu je veřejná
knihovna jistotou v neznámém světě.
Kdykoli jsem se ocitla na delší dobu
v nějakém městě, mezi prvním jsem
zjišťovala, kde je veřejná knihovna. Pak
už se mi snáz hledalo cokoli jiného.
Chápu, že nedostatek peněz svazuje
křídla i těm nejlepším vizím a
představám o ideálu. Ochota a vstřícnost,
tolerance a milý úsměv by ale měly být
zdarma. Snažím se na lidi usmívat, i
když se tváří při své práci nevrle a dávají
mi až příliš najevo, jak moc je svou
pouhou přítomností obtěžuji, natož když
po nich něco chci. Většinou se mi to
vyplácí. Nebo jim alespoň zpříjemním
šichtu. Pro změnu jim jeden zákazník
nevynadal… Ale to by bylo na delší
povídání.
Bylo mi té paní v knihovně líto.
Nejspíš nikdy nepoznala a asi už ani
nepozná, jak svěží povětří vane tam za
kopci, které ohraničují tu naši českou
kotlinu, kde se užíráme malichernostmi.
Kde se lidi mračí a nenávistně komentují
všechny odlišnosti od šedivého průměru.
Kde se pořád ještě spousta lidí bojí
zvednout hlavu a podívat se dál, než jen
sousedovi do talíře.
I my už máme supermarkety plné
zboží, zvykli jsme si na luxusní domy a
auta, na mobilní telefony i platební karty,
na americké seriály a západní módu. Co
nás ale pořád ještě odlišuje od vyspělé
demokratické společnosti, ke které se tak
rádi velkohubě řadíme, je naše myšlení.
Co vy? Vidíte to taky tak?
Mgr. Kateřina Brandová
(redakčně kráceno)

Gymnázium se účastnilo Matematické olympiády
Dne 26. ledna 2005 proběhlo na
Gymnáziu Luďka Pika okresní kolo 54.
ročníku Matematické olympiády pro
žáky 5. a 9. tříd základních škol a kvart
gymnázií. Tato soutěž se mezi žáky těší
stále větší oblibě, neboť počet účastníků
letos dosáhl stovky. Velký nárůst ovšem
není jenom v účasti, ale i v úspěšnosti
soutěžících. V kategorii pátých tříd bylo
36 % úspěšných a v kategorii devátých
tříd 73 % úspěšných řešitelů.
Do okresního kola postupují ti žáci,
kteří ze šesti úloh domácího kola úspěšně
vyřeší alespoň čtyři úlohy. Okresní kolo
se již několik let koná na Gymnáziu
Luďka Pika. Gymnázium každoročně
uvolňuje pro tuto akci své učebny, a tak
velkým dílem přispívá k hladkému
průběhu této soutěže.

První místa v tomto matematickém
klání tradičně obsazují zejména studenti
Gymnázia Mikulášské náměstí, kde jsou
třídy se zaměřením na matematiku, ale
zahanbit se nedají ani studenti
všeobecných tříd Gymnázia L. Pika,
Masarykova gymnázia a některých
základních škol. Nejúspěšnější žáci
z kvart a devátých tříd se utkají 16.
března 2005 v krajském kole se svými
kolegy z ostatních okresů našeho kraje.
V současné době jsme svědky
vzrůstající společenské poptávky po
technicky
vzdělaných
odbornících.
V posledních letech byl tento typ
vzdělání opomíjen a mezi studenty o něj
nebyl příliš zájem. Je potěšitelné, že
mladá generace si začíná uvědomovat
důležitost této složky vzdělání a má

zájem i o poznatky nad rámec školních
plánů.Velký dík v tomto směru patří
učitelům matematiky základních a
středních škol, kteří žáky k olympiádě
připravují.Doufejme tedy, že se do
budoucna dočkáme vyváženosti mezi
zájmem o humanitní a technické obory.
54. ročník Matematické olympiády
je ještě stále v plném proudu, proto zvu
všechny žáky šestých, sedmých a
osmých tříd základních škol a
odpovídajících
ročníků
víceletých
gymnázií, které baví matematika a
úspěšně vyřeší domácí kolo, na okresní
kolo těchto kategorií 6. dubna 2005,
které se koná opět na Gymnáziu L. Pika.
PaedDr. Naděžda Kubešová

Podporujeme opravy domovních olověných rozvodů
Město Plzeň chce umožnit svým
občanům - vlastníkům trvale obydlených
bytových nebo rodinných domů nebo
vlastníkům bytů - provést opravy
domovních olověných rozvodů, a to za
přispění státní podpory zprostředkované
prostřednictvím fondu obce.
Podpora má charakter neinvestiční
dotace, je poskytována do výše 40 %
skutečných nákladů (včetně DPH) na
výměnu olověných rozvodů, maximálně
ve výši 20 tis. Kč na jeden byt.
Podmínkou získání dotace je
provedení odběru vody autorizovanou
laboratoří a analýza vzorků na
přítomnost olova.

K žádosti o poskytnutí podpory je
třeba, aby majitel trvale užívané stavby
pro bydlení předložil městu:

•

•

vyplněnou registrační kartu objektu

•

doklad o vlastnictví objektu

•

protokol o zjištění zvýšeného
množství olova v pitné vodě
zpracovaný laboratoří proškolenou
v metodice

•

technické řešení opravy zpracované
kvalifikovanou osobou

•

zpracovaný položkový rozpočet na
opravu

S veškerými dotazy se mohou zájemci o
podporu
obracet
na
oddělení
mimorozpočtových zdrojů Magistrátu
města Plzně, Škroupova 5, 306 32
Plzeň, 1. patro, č. dveří 33, tel.: 37803
4555. Zde lze získat potřebné tiskopisy a
podrobnosti k požadovaným dokladům.
Toto pracoviště bude též přijímat žádosti
o podporu, které je třeba předložit
nejpozději do 27. dubna 2005.
Dagmar Polová
odd. mimorozpočtových zdrojů

čestné prohlášení o schopnosti
zajistit
financování
60
%
předpokládaných nákladů opravy

14. Základní škola na Doubravce slaví kulaté výročí
Slavnostním zahájením byla 24. 1. 2005
otevřena v mázhauzu plzeňské radnice
výstava kreseb, maleb a koláží žáků 14.
ZŠ. Výstavu již několik měsíců předtím
připravovaly vyučující výtvarné výchovy
– paní učitelky Anna Čečilová a Simona
Burešová. O úspěchu výstavy svědčí
pochvalné výroky návštěvníků, kteří
obdivovali zejména úroveň výtvarných
dovedností dětí a jejich fantazii.
Přestože letos uplyne již 30 let od doby,
kdy v lavicích 14. základní školy v Plzni
zasedli první žáci, je to škola v mnoha

ohledech moderní. Nejen proto, že se
žákům nabízí nejnovější vyučovací
metody a pomůcky, ale také jejímu
interiéru je věnována velká pozornost.
Děti tráví školní čas v barevně řešeném
prostředím chodeb, třídy jsou vybaveny
novým nábytkem, žáci 2. stupně si
odkládají své věci do skříněk v přízemí
budovy. Atria jsou upravena tak, aby tam
žáci mohli trávit přestávky i hodiny
přírodovědných předmětů.
Protože děti z naší školy rády sportují a

TŘÍDÍME ODPAD
Vzhledem ke zhoršující se situaci
životního prostředí se i naše škola
rozhodla třídit odpad. Pokračujeme v této
činnosti druhý rok. Zpočátku jsme se
setkali s nezájmem ze strany žáků, ale
časem se situace výrazně zlepšila.
V současnosti třídíme plast, v budoucnu
bychom rádi přidali třídění papíru.

SPORTUJEME
Vedle tradičně úspěšné lehké atletiky
také družstva volejbalistek a hokejbalistů
získala v předcházejících letech medaile
v rámci okresních soutěží Asociace
školních sportovních klubů. Velkému
zájmu se těší také fotbal, a proto se
družstvo chlapců pravidelně
zúčastňuje Coca Cola Cupu, a dokonce
v letošním roce budeme pořadateli jedné
ze základních skupin této mezi chlapci
velice populární soutěže. Velkou oblibu
si získal McDonald Cup, ve kterém žáci
2. – 5. tříd dělají své první krůčky
s fotbalovým
míčem.
Nesmíme
zapomenout ani na vybíjenou, na tu
báječnou a mezi dětmi oblíbenou
míčovou hru, která pravidelně vrcholí
okresním finále plzeňských škol na

našem víceúčelovém hřišti s umělým
povrchem. Vedle pořádání školních,
obvodních i vyšších kol zde již
uvedených soutěží se opět budeme
podílet pořadatelsky i účastí našich dětí
na Sportovních dnech doubraveckých
škol.
Tato
sportovní
přehlídka
doubraveckého mládí zaplní naše hřiště
již na přelomu května.
(red.)

zúčastňují se mnoha soutěží a závodů v
rozličných disciplínách, investovali jsme
do
nového
víceúčelového
hřiště
s umělým povrchem. Vytrvalost i
rychlost mohou děti trénovat na
běžeckém oválu. Jako vánoční dárek
dostali žáci zcela nové vybavení školní
jídelny, které koresponduje s výtvarným
řešením celé školy. V tomto roce dojde
také
k rozsáhlé
rekonstrukci
a
modernizaci žákovských WC.
(red.)

Pracujeme s počítači
Výpočetní technika zasahuje do
všech oborů lidské činnosti, proto se
na 14. ZŠ děti setkávají s počítačem již
na
prvním
stupni,
především
s programy pro zábavnou výuku
matematiky a českého jazyka.
Na druhém stupni děti získávají
základní znalosti o hardwaru a
softwaru, osvojují si práci v prostředí
operačního systému, lokální sítě i
internetu, učí se využít pokročilých
prvků při psaní textů, či použití
tabulkového kalkulátoru pro praktické
úkoly. Každý žák zvládne vytvořit
jednoduché webové stránky či
prezentaci.
Počítače se však ani na druhém
stupni nevyužívají pouze při výuce
informatiky, ale také v matematice,
fyzice, dějepise, atd.
Výuka probíhá v moderně vybavené
klimatizované učebně na výkonných
počítačích s moderním softwarem,
s připojením k internetu. K výuce je
využívána i audiovizuální technika.
(red.)

