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DOUBRAVECKÉ
LISTY
Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Senioři, přijďte si zacvičit do Fitness stezky
Plzeň – Především seniorům je určena
nově vybudovaná Fit stezka Špitálský les
v Plzni-Doubravce. Zbrusu nový venkovní fitness je určen především seniorům,
kteří si sem mohou přijít kdykoliv zacvičit
na nejrůznějších přístrojích pro relaxační
a rehabilitační cvičení, protáhnout se a posílit celé tělo na čerstvém vzduchu. U každého z přístrojů je návod jak na něm cvičit.
Fit stezka je umístěna v příjemné oblasti

Špitálského lesa a doubravecká radnice
si od jeho otevření slibuje další rozšíření
aktivizačních možností zejména pro starší
generaci. „Řada seniorů má o cvičení velký zájem,“ upozornil starosta městského
obvodu Plzeň 4 Michal Chalupný. „Proto
jsme jim vyšli vstříc a vybudovali ve spolupráci se SVSMP tento sportovní areál.
Cvičební prvky jsou podle dodavatele navrženy v kombinaci tak, aby byla zajištěna
co největší variabilita cvičení. Časem bychom chtěli ještě víc posílit fyzické činnosti seniorů, například pod odborných dohledem instruktorů,“ dodal starosta. Venkovní
fitness zařízení jsou rychle se rozvíjejícím
trendem po celém světě, protože zejména senioři stále častěji řeší otázku jak být
aktivní a udržovat se v kondici. Výhodou
je, že jeho využití je celoroční a je tak novou příležitostí, jak aktivně trávit svůj volný
čas.
(ol)

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
tak jsme se ani nenadáli a jsme v  každodenním shonu roku 2012.
Ve chvílích, kdy píši tento úvodník, máme polovinu zimy za sebou
a zatím jsme si ani my, ani naše děti sněhu pořádně neužili… Ale
ještě máme dost času na to, aby nás zima příjemně překvapila a abychom si zimní radovánky ještě náležitě vychutnali.
Já mám zimní období rád, ale od doby, kdy pracuji na naší obvodní radnici, ji vnímám i z druhého pohledu – z pohledu starostí navíc
a nutnosti vynaložení nemalých finančních prostředků z našeho rozpočtu na zimní údržbu. Z tohoto „služebního“ pohledu k nám byla letošní první polovina zimy milosrdná.
Vždyť ve stejném období minulého roku jsme vynaložili za zimní údržbu už přes milion
korun! V tomto ohledu se nám to letos hodí, neboť tato situace neoslabuje, ale naopak
mírně posiluje náš poměrně dost napjatý rozpočet. Pro letošní rok jsme při jeho sestavování totiž museli mnohem pečlivěji zvažovat každou jeho kapitolu s ohledem na očekávané snížení daňových příjmů.
Určitě ale nechceme a nebudeme chtít šetřit na úkor kvality údržby zeleně a úklidu
našeho obvodu. S ohledem na přijetí nového zákona o zaměstnanosti se chystáme ve
spolupráci s Úřadem práce část Doubravky nově uklízet pomocí výkonu tzv. veřejných
služeb. Zda tento krok přinese očekávané úspory a zda se tato forma úklidu osvědčí,
uvidíme. V každém případě se chystáme pro to udělat maximum.
Na závěr mi dovolte popřát Vám i Vašim dětem příjemné prožití zimních prázdnin, ať už
budou na sněhu, nebo ne.
Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta

Napsali jste nám

Pochvala ÚMO Plzeň 4

Patřím mezi občany Doubravky. Přes jaro,
léto a podzim mám pohybu dost, protože pracuji na zahradě. Horší je to přes zimu, kdy pohybu je málo a začínají zdravotní potíže. Proto jsem uvítala, když ÚMO Plzeň 4 otevřel Fit
stezky 1, 2, 3 ve Špitálském lese. Ze začátku
jsem začínala pomalu, již mám seniorský věk.
Dnes cvičím na všech přístrojích. Se stejně
starými, ale i mladšími občany si zařízení pochvalujeme, protože nám pomáhá udržet se
v dobrém pohybovém a zdravotním stavu.
Jana Mazancová
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ÚŘAD ZASÁHL KE SPOKOJENOSTI OBČANŮ

Doubravecký úřad řešil přeplněné kontejnery
Plzeň Problém neustále přeplněných
kontejnerů v ulici Na Dlouhých 76,
ke kterým nemohou kvůli špatně zaparkovaným automobilům zajet popeláři, řešil
Obvodní úřad Plzeň 4. Zástupce Společenství vlastníků bytů Luboš Soutner
a jeden z obyvatel domu Jiří Valenta, který
se s tímto problémem obrátil i na tisk, jsou
totiž přesvědčeni, že máslo na hlavě mají
právě obvodní úředníci. A tak se u šéfa
odboru životního prostředí Jiřího Pouby
sešli nejen stěžovatelé, ale i zástupce

svozové firmy Rumpold, městské policie
a dopravního odboru ÚMO Plzeň 4.
„Kontejnery stojí na konci slepé ulice.
Auta, která zde parkují, brání popelářům
projet. Ti se pak několikrát za den vrací,
ale když neuspějí, odjedou a do dalšího svozu se odpad vrší v kontejnerech
i v jejich okolí. Snažíme se uklízet, ale je
to marné. Vypadá to tam často jako skládka, ke které ještě někteří lidé z okolí něco
přihodí,“ řekl při setkání rozhořčeně Jiří
Valenta a jeho slova potvrdil i zástupce fir-

my Rumpold. Podle stěžovatelů, kteří zkusili i rozdávat na zaparkovaná auta lístečky s nápisem Bráníte provozu, by bylo prý
nejjednodušším řešením umístit u silnice
dopravní značku zakazující stání. Jenže
nakonec se ukázalo, že se dá najít ještě
jiné, podstatně jednodušší a ve finále také
levnější řešení. Ale je nutné vysvětlit několik věcí, o kterých mnozí Plzeňané nemají ani potuchy. Určitě je jasné, že odpad
patří tomu, kdo jej vyprodukuje, a tak se
majitel odpadu o něj také musí postarat.

Kontejnery byly přemístěny do ulice Na Dlouhých, kde už nikomu ani ničemu nepřekáží. Foto Luboš Soutner

Méně zřejmé je však to, že obvodní úřad
nemá právo zajišťovat ani určovat místo
kontejnerového stání. Takže i rozhodnutí o tom, kde budou kontejnery či popelnice stát, je na vlastníkovi odpadu, tedy
v tomto případě na Společenství vlastníků bytů. Svozová firma podle smlouvy
vyváží jen nádoby, ale nemá povinnost
kolem kontejnerů uklízet nepořádek. Takovou povinnost ostatně nemá ani odbor
životního prostředí ÚMO Plzeň 4. „Samozřejmě jsme už na tomto místě několikrát

odpad odklízeli, ale to stojí peníze, které
pak budou obyvatelům Doubravky chybět
jinde,“ upozorňuje šéf odboru Jiří Pouba
a dodává, že zabránit tomu, aby do popelnic něco přidával kdokoli cizí, je jednoduché. Zkrátka odpadové nádoby zamykat. A jak celá anabáze kolem kontejnerů
ve slepé ulici nakonec dopadla? Luboš
Soutner ze Společenství vlastníků bytů se
dohodl, že kontejnery budou přemístěny
na ulici Na Dlouhých, a to na silnici těsně k chodníku, kde jsou parkovací stání.

S návrhem souhlasí svozová firma Rumpold i odbor dopravy, ovšem za podmínek, že nebudou v žádném případě bránit
či ohrožovat silniční provoz. „Doufám, že
se tímto problém vyřeší. Svozová firma se
ke kontejnerům dostane a na místě, které
je veřejnosti přímo na očích, si těžko někdo bude budovat skládku,“ uvedl na závěr Luboš Soutner s tím, že přestěhování
kontejnerů ho již napadlo, ale netušil, že
o jejich umístění vlastně mohou rozhodnout sami majitelé bytů. 		
(zz)

Plzeňské služby – správa nemovitostí/Poradna bytového správce
Kdy může být závěrka hotova a předložena nejdříve a kdy nejpozději? SVJ sestavuje pouze roční závěrku k datu 31.12.
každého roku, a protože není auditovanou
právnickou osobou, je třeba ji vyhotovit
nejpozději do 31. března následujícího
roku. Kdo má povinnost předložit účetní závěrku SVJ shromáždění spolu se
Správou o hospodaření a správě domu
za uplynulý rok? Tuto povinnost má statutární orgán SVJ – zpravidla volený výbor.
Kdy by měli být s obsahem účetní závěrky seznámeni vlastníci jednotek? Až
při shromáždění? Vlastníci mají být seznámeni s celkovým hospodařením uplynulého roku nejvhodněji před shromážděním, kde se obsah roční účetní závěrky
projednává a o jehož projednání se hlasuje. Kdo účetní závěrku SVJ schvaluje?
Schválení účetní závěrky uplynulého roku
patří výlučně do působnosti shromáždění

vlastníků. Vyplývá to ze zákona 72/1994
Sb. v platném znění. Kam a do jakého
termínu se účetní závěrka zasílá? Účetní
závěrku za uplynulý rok je třeba předat nejpozději do 31. března následujícího roku
na příslušný finanční úřad. Dále pak se
účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát
a příloha k roční závěrce) posílá v elektronické podobě na rejstřík vlastníků jednotek
ke zveřejnění nejpozději do 30. dubna.
Je možné schvalovat roční závěrku
s ročním zpožděním, třeba i za dva roky
najednou? Ne. Účetní závěrku ze uplynulý rok a s ní i roční hospodaření by mělo
SVJ schválit každý rok, a to nejpozději
do 30. června následujícího roku.
NOVINKA: Změna normy týkající se komínů a kouřovodů
Dle nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. byly
v roce 2011 nově předepsány kontroly
spalinových cest 1x ročně, čištění 1x roč-

ně, nejlépe ve stejném termínu, což vede
ke snížení nákladů na tuto službu. Hlavní
změnou bylo snížení četnosti a rozšíření
rozsahu kontrol a čištění, a to osobou způsobilou. Jde o kontroly celých spalinových
cest, tzn. od spalinového hrdla spotřebiče až po opuštění kouřovodu do volného
ovzduší. V souvislosti s výše uvedeným
nařízením vlády byla aktualizována norma
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů
paliv. Společenstvo kominíků ČR vydalo
pod záštitou Hospodářské komory technická pravidla praxe „TPK 01 01 kontrola spalinových cest“ a „TPK 03 01 Čištění spalinových cest“. V těchto pravidlech lze nalézt
podrobný popis úkonů, které musí být provedeny v rámci kontroly nebo čištění spalinových cest a které pro naše zákazníky
samozřejmě v plném rozsahu zajišťujeme.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá

2

Veřejné slyšení
v Červeném Hrádku

Vedení čtvrtého městského obvodu v Plzni-Doubravce uspořádalo v polovině ledna
v hasičské zbrojnici v Červeném Hrádku
VEŘEJNÉ SLYŠENÍ.
Tentokrát na téma revitalizace požární nádrže. „Chtěli jsme se s lidmi domluvit, jaké
požadavky by měla nádrž splňovat a diskutovat s nimi i o některých dalších problémech, které občany této lokality trápí,“ řekl
starosta Michal Chalupný. „Občanů však
přišla zhruba dvacítka. Nicméně, chceme
jim ještě dát šanci se s námi o požadavky
podělit, a to prostřednictvím Doubraveckých listů,“ poznamenal starosta. „Zúčastnění občané nahlédli do projektu revitalizace nádrže a konstatovali, že by chtěli,
aby nádrž splňovala i rekreační aktivity.
„Jsme rádi, že jsme otevřeli tuto diskusi,“
uvedl místostarosta Zdeněk Mádr. „Nebylo
zcela jasné, k jakému účelu by měla vlastně nádrž sloužit, protože u řady rodinných
domků jsou domácí bazény. Občané,
kteří s námi diskutovali, se ovšem shodli
na tom, že by chtěli nádrže využívat ke
koupání a kolem ní si přejí vytvořit relaxační zónu s lavičkami a sportovními prvky,“
dodal místostarosta. Vedení obvodu se
shodlo na tom, že podobné akce budou
pořádat pravidelně a vyjádřili přesvědčení,
že si lidé na podobnou komunikaci zvyknou a přijdou.
Náměty, připomínky a názory na téma revitalizace vodní nádrže v Červeném Hrádku mohou lidé posílat na adresu:
Doubravecke.listy@centrum.cz

Foto Eva Hajšmanová

OBRAZY

KLEMENTA ŠTÍCHY
Úřad městského obvodu Plzeň
4 a Unie výtvarných umělců srdečně zvou v úterý 21. února
v 17 hodin do zasedací místnosti
Úřadu městského obvodu Plzeň 4
na zahájení výstavy Klementa Štíchy
„Doubravka v obrazech Klementa Štíchy“.
Výstavu zahájí starosta Městského
obvodu Bc. Michal Chalupný a úvodním slovem provede výtvarník Zdeněk
Světlík.
Během vernisáže se uskuteční slosování o grafické listy autora.
Výstava potrvá do pátku 20. dubna
tohoto roku.
(mo)

Causa parkoviště

O informace o dalším postupu obvodu
v cause parkovišť v Popelnicové ulici jsme
požádali místostarostu MO Plzeň 4 Zdeňka Mádra.
V poslední době se stal mediálně často
probíraným tématem problém parkovišť v Popelnicové ulici. Zastupitelstvo
města Plzně (ZMP) pověřilo Kontrolní
výbor ZMP provedením kontrolních
sond, které měly prokázat, zda stavba
parkovišť byla provedena v souladu
s projektovou dokumentací, či nikoliv.
Už máte nějaké výsledky?
Od předsedy Kontrolního výboru máme
zprávu, že kontrolní sondy prokázaly, že
v podloží parkovišť není provedena vrstva štěrkodrtě v takové tloušťce, kterou
požadovala projektová dokumentace. Už
na základě předběžných informací o výsledku měření reagovala Rada našeho
obvodu s předstihem usnesením v tom
smyslu, že pokud by se potvrdila skutečnost, že stavba byla ošizena – doporučuje Zastupitelstvu našeho obvodu pověřit
Kontrolní výbor ZMO provedením sond
i na ostatních dvou stavbách, které pro
náš obvod tento zhotovitel provedl. Rada
se totiž obávala, že pokud by se potvrdila
skutečnost, že stavba byla ošizena, mohla
by se tato situace vyskytovat i na jiných
stavbách. Zároveň Rada přijala doporu-
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čení odpovědným orgánům města Plzně
prověřit obdobným způsobem i stavby
a zakázky, které tato firma prováděla
v minulosti pro město Plzeň.
Jaký bude po tomto zjištění další postup úřadu?
Na základě těchto zjištění jsme připraveni
podniknout veškeré právní kroky, vedoucí
k uvedení stavby do náležitého stavu, případně k vymáhání náhrady škody, která
našemu obvodu vznikla. Pokud totiž firma,
která stavbu prováděla a ve vzájemně
uzavřené smlouvě o dílo se zavázala k jejímu zhotovení v rozsahu podle příslušné
projektové dokumentace, toto smluvní
ujednání nedodržela, jedná se o hrubé
porušení této smlouvy a navíc máme podezření ze spáchání podvodu.
Bude někdo potrestán?
Na základě šetření, které Rada našeho
obvodu na svém zasedání dne 18. 1. 2012
provedla, došlo navíc podle jejího názoru
i k zásadnímu pochybení při výkonu stavebního dozoru. Na základě těchto skutečností doporučila Rada tajemnici našeho
úřadu, aby personálně řešila pochybení
odpovědných pracovníků úřadu, dočasně
pozastavila pracovníku vykonávajícímu
stavební dozor výkon této činnosti a připravila návrh opatření k nápravě.
(red)

Pravá zima v družině

I když zima se zatím chystá ukázat svoji
sílu, ta pravá severská zima už mezi děti
ze školní družiny 28. ZŠ zavítala.V rámci celodružinové hry děti nyní pobývají
v Grónsku, a tak si mezi sebe pozvaly
vzácné hosty – pejsky HUSKY Ališku
a Exíka, které přivedli jejich „páníčkové“ Kateřina a Martin Kurakovi. Manželé
jsou členy SIBERIAN HUSKY KLUBU CR
a chovají 6 pejsků této rasy. Dětem promítali nejen zimní obrázky ze severských
zemí, ale také video ze závodů psích
spřežení z LA GRANDE ODYSSEE. Kro-

mě toho se děti dozvěděly i mnoho zajímavostí – čím se pejsci živí, kolik váží,
kolik unesou nebo utáhnou, kolika let se
dožijí atd. 			
(hel)

200 lampionků štěstí
Více než 200 svítících lampionků štěstí vylétlo z hřiště TJ Sokol Letná poslední den
školy v roce 2011. Touto akcí vyvrcholil tradiční vánoční jarmark, který pořádá 28. ZŠ
v Lobzích. Děti z družiny dostaly lampionky
a na ten svůj si napsaly svá tajná vánoční
přání. Vše krásné do roku 2012 jim popřál
starosta čtvrtého plzeňského obvodu Michal Chalupný, který nezapomněl připomenout, že i on je bývalým žákem této školy.
(hel)
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Grant, dotace a dar z fondu vedení

Plzeňský městský obvod připravuje
vyhlášení grantových nabídek pro
rok 2012.

Levandulová

Rubešova 10,
10000 Plzeň

Národní 3,
30000 Plzeň

vyplacená Sídlo

Na dlou
5000 Plzeň

Masaryk
2000 132, Plz

RMO P4 č.
3000 0135/11

3000

35000

10000

336900

3000

125000

1600

17000

3000

100000

Hřbitovn
10000 Plzeň
Nad
ZMO P4 č.
koupališ
mládeže, 100000
doplnění15000
výbavy
rybářských
koužků
0031/11
15000
Plzeň
20000

RMO P4 č.
sportovní oblečení,
náčiní
0135/11
20000
10000

RMO P4 č.

RMO P4 č.
2000 0135/11

Americká 29,
5000 Plzeň

20000

ZMO P4 č.
5000 0031/11

30000

ZMO P4 č.
5000 0031/11

Částka

ZMO P4 č.
30000 0031/11

Manětínská 3,
3000 Plzeň
RMO P4 č.
3000 0135/11

Hřbitovní 24,
30000 Plzeň
ZMO P4 č.
30000 0031/11

RMO P4 č.
1600 0135/11

RMO P4 č.
17000 0135/11

RMO P4 č.
3000 0135/11

ZMO P4 č.
15000 0031/11

RMO P4 č.
10000 0135/11

RMO P4 č.
2000 0135/11

Č.
schválená usnesení

Raisova
3000 Plzeň

ZMO P4 č.
30000 0031/11
RMO P4 č.

město a Rokycany

cestovné a materiální výdaje, nájemné, odměna lektorů

plavání a rehabilitace ve vodě

vybavení dětského družstva, oblečení
pro dětské
družstvoprovozní
oprava
a údržba,

40000
20000

ZMO P4 č.
5000 0031/11
plavání a rehabilitace ve vodě

žádosti

30000

20000

Manětín
3000 Plzeň

Národní
30000 Plzeň

RMO P4 č.
4000 0135/11
ZMO P4 č.
7000 0031/11
RMO P4 č.
20000 0135/11
ZMO P4 č.

10000 Plzeň

Americk
5000 Plzeň

Levandu
4000 33, Plze

Starove
7000 Plzeň

Zábělsk
19990 Plzeň

30000
10000poplatky,
9877 Starove
0031/11
náklady,
sportovní
Pořádání
poh
ZMO P4 č.
Bzenec
ČR v národní házené (zdrav. a

ošetření koček, očkování a kastrace, krmino a stelivo

40000

2400 0031/11

2400 Plzeň

kautek ČR, středisko

nákup dresů, pronájem tělocvičny

ravka

sičů Doubravka

vypla

Část

Moe´s

az Plzeň 1

Doubravka,
Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek,
Újezd,
Zábělá
provozní náklady,
akce pro
mládež, materiál pro činnost 4
"5.květen"

ho červeného kříže Plzeň-

UNIE Roska v ČR

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko

vaz, ZO Plzeň-Letná

Č.
schválená usnesení

Částka

ZMO P4 č.
5000 0031/11

RMO P4 č.
2000 0135/11

RMO P4 č.
10000 0135/11

ZMO P4 č.
15000 0031/11

RMO P4 č.
3000 0135/11

RMO P4 č.
17000 0135/11

RMO P4 č.
1600 0135/11

Oblastní spolek Českého červeného
křížekoloběžek,
Plzeň- závodní
cestovné
ačinnost,
materiální
výdaje, nájemné, odměna
lektorů
cyklu předná
opravy a údržba
a provozní
dětské závody,
ZMO
P4 č.
Zábělsk
PSP-Klub
koloběhu
5000 0031/11
5000 Plzeň
Mistrovství republiky 2011
město
a Plzeň
Rokycany
"Prodloužení soběstačnosti ve 30000
ký svaz Plzeň-Doubravka

20000

100000

3000

17000

1600

Částka

UNIE Roska
v OSA
ČR poplatky
pronájem,

Svoboda zvířat Plzeň - Sekce na ochranu koček

9000

10000 0135/11
energie, nájmy, akce pro veřejnost

plyn, el. energie

Sbor dobrovolných hasičů Plzeň Újezd

35000

energie, nájmy, akce pro veřejnost
Název akce

Handball club Plzeň-Újezd

nákup dresů, pronájem tělocvičny

10000

přednášková činnost

ZOprovozní
Plzeň-Letná
přednášková
činnost
náklady, akce pro mládež,
materiál pro činnost

TJ Sokol Plzeň - Doubravka

ZMO P4 č.
30000 0031/11

Hřbitovn
30000 Plzeň

zdravotnický materiál pro základní hygienický komfort
pacientů Rubešo
RMO P4 č.

nsfery v roce 2011 (dotace, granty, dary z fondu starosty)

Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko
Český zahrádkářský svaz,
"5.květen"

336900

Bzenec
1600 Plzeň
provozní náklady, akce pro mládež, materiál pro činnost

oprava a údržba, provozní náklady, sportovní poplatky, Pořádání poháru
ČR v národní házené

Hospic sv. Lazara
Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň-

nájem sálu a klubovny, přednášková činnost

TJ Plzeň Újezd

RoskaČR,Plzeň,
reg.org.
Svaz důchodců
Plzeň - Doubravka

RMO P4 č.
1600 0135/11

svaz plavání
Plzeň-Doubravka
a rehabilitace ve vodě nájem sálu a klubovny, přednášková
3000činnost
3000 0135/11

plyn, elektřina

ZO Český
zahrádkářský
Roska Plzeň,
reg.org. UNIE
Roska v ČR

125000

dary z fondu starosty

energie, nájmy, akce pro veřejnost

1600

zdravotnický materiál pro základní hygienický komfort pacientů

TJ Sokol Plzeň - Doubravka

plyn, elektřina

činnost s mládeží a zajištění dětské "Podchlumecké soutěže"

přednášková činnost

zájmová činnost dětí a mládeže, doplnění výbavy rybářských koužků,
startovné a cestovné při závodech

RMO P4 č.
Sladkov
hasičů Doubravka
činnost
s mládeží
a zajištění dětské
"Podchlumecké
zdravotnický materiál pro základní
hygienický
komfort pacientů
17000
17000 0135/11 soutěže"
17000 66, Plze

SK Plzeň Bukovec

TJ Plzeň Újezd

Částka

cestovné a materiální výdaje, nájemné, odměna lektorů cyklu přednášek
"Prodloužení soběstačnosti ve

nájem sálu a klubovny, přednášková činnost

Český zahrádkářský svaz, ZO Plzeň-Letná

Moe´s

žádosti

oprava a údržba, provozní náklady, sportovní poplatky, Pořádání poháru
ČR v národní házené (zdrav. a

ZO Český zahrádkářský svaz Plzeň-Doubravka

Částka

zájmová činnost dětí a
startovné a cestovné při závodech

soustředění závodnic, sportovní oblečení, náčiní

Název akce

soustředění závodnic, sportovní oblečení, náčiní

zájmová činnost dětí a mládeže, doplnění výbavy rybářských koužků,
startovné a cestovné při závodech

činnost s mládeží a zajištění dětské "Podchlumecké soutěže"

plyn, elektřina

MO Český rybářský svaz Plzeň 1

30000

soustředění
závodnic,
činnost s mládeží a zajištění dětské
"Podchlumecké
soutěže"

20000

startovné a cestovné při závodech

Slavia SK
Rapid
Sbor dobrovolných
hasičů
Doubravka

Sbor
dobrovolných
Hospic sv.
Lazara

ZMO P4 č.
5000 0031/11

Částka

Název akce
zájmová činnost dětí a mládeže, doplnění výbavy rybářských koužků,

MO Český rybářský svaz Plzeň 1

SK Plzeň Bukovec

Č.
schválená usnesení

soustředění závodnic, sportovní oblečení, náčiní

Částka

Slavia SK Rapid

Název akce

žádosti

ÚMO 4 / 2011

Název

Částka

ÚMO 4 / 2011

Bzenecká 14,
1600 Plzeň

Sladkovského
17000 66, Plzeň

Raisova 53,
3000 Plzeň

Masarykova
2000 132, Plzeň

Podrobnosti na stránkách úřadu:
www.umo4.plzen.eu

RMO P4 č.
10000 0135/11

Hřbitovní 3,
10000 Plzeň
Nad
koupalištěm 9,
15000 Plzeň

Informace podá Ivana Vraná na čísle:
378 036 635.

Poskytnuté
transfery v transfery
roce 2011 (dotace,
granty, dary
z fondu
starosty) granty, dary z fondu starosty)
Poskytnuté
v roce
2011
(dotace,

Název

dotace KSPK

skytnut po podpisu smlouvy, užití grantu
vyúčtovává příjemce nejpozději do 15. 11.
2012
DAR Z FONDU VEDENÍ = účelově poskytnuté prostředky
• podání žádosti: po celý kalendářní rok
s časovým předstihem na projednání v orgánech MO P4
• žadatelem může být: občanské sdružení, církev nebo náboženská společnost,
nadace nebo nadační fond, školské zařízení, které nebylo zřízeno k podnikatelské
činnosti a není zřízeno Statutárním městem Plzeň jako příspěvková organizace,
případně jiná nezisková organizace
• účel, pro který je možné žádat: kulturní,
sportovní a jiná nevýdělečná činnost organizací, provoz, opravy a údržba nemovitostí
• podmínky čerpání daru: dar je poskytnut
po podpisu smlouvy, užití daru vyúčtovává
příjemce nejpozději do 15 dnů od podporované akce (účelu)

Na dlouhých 27,
5000 Plzeň

nebo nezisková organizace působící na
území MO P4
• zaměření grantu: oprava, údržba nebo
výstavba sportovních zařízení, které jsou
nebo budou v majetku příjemce grantu
• podmínky čerpání grantu: grant je poskytnut ve 2 splátkách – 50 % po podpisu
smlouvy a 50 % po předložení závěrečné zprávy a vyúčtování grantu nejpozději
do 15. 11. 2012
GRANT – pro podporu kulturních
a spolkových aktivit = účelový příspěvek
poskytnutý na základě předloženého projektu
• podání žádosti: na předepsaném formuláři s termínem doručení na podatelnu ÚMO P4 nejpozději do 30. 3. 2012
do 12 hodin
• příjemce grantu: zejména právnické
osoby, které byly založeny za účelem svobodného sdružování občanů dle zákona
č. 83/1990 Sb., v platném znění, tj. spolky,
společnosti, kluby a jiná občanská sdružení registrovaná MV ČR, dále pak další
fyzické a právnické osoby
• zaměření grantu: zajištění projektu včetně drobného materiálu, různých potřeb,
pomůcek, vyjma zařízení kanceláří, kluboven a stavebních nebo strojních investic,
propagace
• podmínky čerpání grantu: grant je povyplacená Sídlo

Poskytnuté transfery v roce 2011 (dotace, granty, dary z fondu starosty)

ÚMO 4 / 2011

Název

Slavia SK Rapid

MO Český rybářský svaz Plzeň 1

plyn, elektřina

Sbor dobrovolných hasičů Doubravka

SK Plzeň Bukovec

nájem sálu a klubovny, přednášková činnost

zdravotnický materiál pro základní hygienický komfort pacientů

přednášková činnost

ZO Český zahrádkářský svaz Plzeň-Doubravka

Hospic sv. Lazara

Český zahrádkářský svaz, ZO Plzeň-Letná

DOTACE = účelově poskytnuté prostředky
• podání žádosti: na předepsaném formuláři s termínem doručení na podatelnu
ÚMO P4 nejpozději do 30. 3. 2012
• žadatelem může být: občanské sdružení, církev nebo náboženská společnost,
nadace nebo nadační fond, školské zařízení, které nebylo zřízeno k podnikatelské
činnosti a není zřízeno Statutárním městem Plzeň jako příspěvková organizace,
případně jiná nezisková organizace
• účel, pro který je možné žádat: kulturní,
sportovní a jiná nevýdělečná činnost organizací, provoz, opravy a údržba nemovitostí
• podmínky čerpání dotace: příspěvek
je poskytnut až po prokazatelném doložení využití účelu dotace, nejpozději
do 30. 11. 2012
GRANT na opravy a údržbu majetku občanským sdružením a neziskovým organizacím vyvíjejícím činnost
na území MO Plzeň 4 = účelový příspěvek poskytnutý na základě předloženého
projektu, který je v lokální působnosti MO
P4
• podání žádosti: na předepsaném formuláři s termínem doručení na podatelnu ÚMO P4 nejpozději do 30. 3. 2012
do 12 hodin
• příjemce grantu: občanské sdružení

Zpívají Mateřídoušky, Notičky a Javořičky

únor 2012

Plzeňský dětský sbor pracuje pod Základní uměleckou školou Bedřicha Smetany v Plzni-Lobzích. Sbor si vede velmi dobře
a dobrá zpráva je, že obdržel dotaci města Plzně v rámci Čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na léta 2012-2015.
Záměrem sboru je prohloubit spolupráci se sbory partnerských měst Plzně, v roce 2015 by celý projekt měl vyvrcholit uspořádáním festivalu těchto sborů právě v Plzni. V letošním roce se sbor chystá na vystoupení do Regensburgu a Žiliny. Plzeňské publikum bude mít možnost poslechnout si sbor na celé řadě koncertů na různých akcích v Plzni. Plzeňský dětský sbor byl založen
v roce 1980. Hned od počátku se pěvecký sbor stal reprezentačním sborem města Plzně. V hlavním sboru zpívá sedmdesát až
osmdesát dětí z plzeňských škol ve věku dvanáct až dvacet let. Má tři přípravná oddělení, Mateřídoušky, Notičky a Javořičky. Repertoár sboru tvoří hudba všech stylových období, slavné muzikálové melodie, lidové písně různých zemí i skladby současných
autorů. Plzeňský dětský sbor spolupracuje již řadu let s Divadlem J. K. Tyla v Plzni a Plzeňskou filharmonií. Pokud se koncert koná
v plzeňském domě Peklo, část výtěžku je vždy věnována Nadaci pro transplantace kostní dřeně. 		
Štěpánka Pflegerová, foto Eva Hajšmanová

Jezírko, to je zelená učebna

Na 28. základní škole se environmentální výchova prolíná celým jejím životem.
Od výuky ekologického přírodopisu, nabídky volitelných předmětů s přírodovědným zaměřením, tradičních akcí školy
i školní družiny, například terénní výuka
žáků, celoroční sběr vysloužilých elektrospotřebičů, péče o okolí školy, výstava
fotografií s tematikou přírody v Zoo Plzeň,
vzdělávacími pořady až po samozřejmé
třídění odpadu či energetické úspory.
V letošním školním roce jsme realizovali
projekt zaměřený na rozšíření venkovní
zelené učebny Jezírko za podpory Na-

dačního fondu Zelený poklad, Lesů ČR,
RWE Transgas. Instalovali jsme pergolu,
ohniště s posezením, suché zídky, několik rostlinných společenstev, vzorkovnici dřev, malou meteorologickou stanici
apod. Nezapomněli jsme na krmítko pro
ptáky. Do realizace se nám podařilo zapojit žáky, učitele i rodiče žáků formou brigád
i v rámci výuky. Podařilo se tak vytvořit
prostor neformálního setkávání partnerů
školy a podpořit environmentální a technickou výchovu žáků školy.

Kos zahradníkem

Nápad v rámci ekologie spojil děti, rodiče a mateřskou školu s přírodou. Nápad,
který o loňských Vánocích ukázal dětem,
že nejen nové věci jsou hezké a hodnotné. Poprosili jsme rodiče, aby se se svými
dětmi zapojili do vánočního zdobení a tím
i podpořili ekologický projekt Kos zahradníkem, na který jsme získali finanční příspěvek Nadačního fondu Zelený poklad. Krásnou borovičku nám darovali rodiče Matěje
ze třídy Písnička a vánoční zdobení mohlo začít. Ozdoby jen zářily i přesto, že byly
vyrobeny z recyklovatelného papíru, který
svůj účel už splnil. Děti byly šťastné, měly
radost ze společné práce s rodiči a byly
na sebe patřičně pyšné. Poznaly způsob,
jak pomoci přírodě, jak ji šetřit; stačí se jen
zamyslet nad věcí, která před vyhozením
ještě poslouží radostné a dobré věci.
Ozdobený stromeček zdobil vchod do školky až do Tří králů, kdy jsme se s ním rozloučili.		
Učitelky a děti z 50. MŠ

Michal Zoubek, zástupce ředitelky

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Legenda:

Vodorovně:

A: potrava (knižně); zákl. číslovka; smuteční obřad
B: australské jezero; kodaňský zábavní park; přístav v Iráku
C: 1. díl tajenky
D: ruský vojenský kabát; řecký národní hrdina; španělský šlechtic
E: řeka Pobřeží slonoviny; jinak (nář.); elektroda; Bessonův film
F: třinecký hokejista; rostlina laskavec; tasmánský tygr
G: současný český spisovatel; hud. nástroj podobný kolovrátku; sinat
H: brázda (nář.); ponorová stupnice na lodi; usadit se
I: cukrářské barvivo; hrdina japonských pohádek; nosná konstrukce
střechy; primitivní plavidlo
J: typ automobilu zn. Škoda; jakžtakž; odloučená
K: německá řeka; křestní jm. Komenského; český botanik; zn. luxusní
kosmetiky
L: zákl. jedn. času; neveselý; bifloun
M: zarděnky; prostředí kolem; Zolova hrdinka
N: český básník; nečestný

Svisle:

Pomůcka: amink, Boort, frenč, Glezos, Ibitz, mala, Mihe, Nzi, Ooka, stek, Tauber, Tosa
Tajenka: Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna
Znění tajenky z minulého čísla: Klidné Vánoce a šťastný nadcházející nový rok
Vážení a milí čtenáři,
dostáváte do rukou další číslo Doubraveckých listů v nové podobě. Protože chceme dělat noviny čtivé
a zajímavé, bez vás čtenářů do nepůjde. Pište nám o tom, jak se vám žije v Doubravce, co byste chtěli
změnit, zlepšit, co vás trápí. Rádi se s Vámi o Vaše postřehy na stránkách novin podělíme. (red)

Křižovatka U Velkého rybníka jinak
Od 5. 3. do 30.7. potrvají stavební úpravy křižovatky ul. Na Roudné – U Velkého rybníka
na OK. Investorem stavby je Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje a náklady představují
11 461 450,00 korun. První etapa práce bude
probíhat bez omezení silničního provozu.
Omezení vznikne až ve 2. až 5. etapě prací
od 19.3. do 30.6., kdy budou dokončeny přeložky vodovodu, O2 a VO. Stavební úpravy
na silnici II/231, úprava zastávkového zálivu
MHD, úpravy místní komunikace U Velkého
rybníka a výstavba chodníků pro pěší, realizace vlastní okružní křižovatky. Jednosměrný provoz bude řízený světelnou signalizací.
Během července budou probíhat dokončující práce na chodnících a terénní úpravy.
Okružní křižovatka je stavbou dočasnou
do doby vybudování přeložky silnice I/20 Plaská
- Na Roudné - Chrástecká, 2.etapa, kdy bude
převeden současný provoz z ulice U Velkého rybníka na nově vybudovanou přeložku.
Tímto okružní křižovatka ztratí svůj význam
a bude stavebně upravena do původního
stavu.				
(red)

Plzeň z pohledu vozíčkáře

Informační brožuru pro osoby se sníženou
mobilitou „Kudy, kam a jak v Plzni o berlích
a na vozíku“ vydal odbor sociálních služeb
plzeňského magistrátu. Publikace obsahuje
užitečné informace o tom, jak se snadno pohybovat ve městě, a také handicapovaným
radí, kam si zajít za sportem či zábavou.
K dispozici je zdarma na úřadě ÚMO 4 nebo
na odboru sociálních služeb plzeňského magistrátu v Martinské ulici č. 2.

1: zkr. projektu Noc filmových nadějí; obyvatel Pyrenejí; jehličnan
2: ruský chrt; přítok řeky Mohan
3: léčivá látka obsažená v Hagenii habešské; italský hud. skladatel;
citosl. juknutí
4: rovná se; mléčný nápoj; dechový nástroj
5: oblaka; 2. díl tajenky
6: český právník; řecké písmeno; látka substituční léčby narkomanů
7: tělo lišejníku; bulharské pohoří; skleritová ploška u hmyzu
8: japonský záliv; jihoam. řeka; zkr. Pátracího a záchranného syst. ČR
9: kočí; země Spojeného království
10: barvivo na vejce; cihlová moučka; brept
11: umělá hmota; japonské psí plemeno; Oidipův následník
12: angl. „olej“; vřeckovýtrusá houba; žídle (zast.)
13: SPZ Havlíčkův Brod; druh tvrdého sýra; chem. prvek
14: český herec; 3. díl tajenky
15: zn. gramodesek; činitel přístavní správy; klam
16: skla; sonda; žertovný
17: africký stát; znělá hláska
18: Starořek; jež; zkr. reálného času (angl.)

Stopovačka
Školní družina při 14. ZŠ v Plzni ve spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů
v Plzni uspořádaly zábavně naučnou akci
pro děti ze školní družiny. Více než třicet
dětí se za doprovodu vychovatelek sešlo
u kostela sv. Jiří v Doubravce. Na děti
zde již čekal štáb České televize, který
poté celou akci natáčel. Na začátek seznámil Karel Makoň ze záchranné stanice děti s historií místa u sv. Jiří. Pak se
vydali všichni společně na procházku po
okolí toku řeky a cestou hledali kartičky,
na kterých byl úkol nebo otázka, vztahující se k životu zvířat ve volné přírodě.
U lávky spojující Doubravku s Bílou horu
děti krmily suchým pečivem ptáky zimující
na řece. 		
Dana Dobrá

Výpisy z katastru nemovitostí
Úřad městského obvodu Plzeň 4 zajišťuje pro obyvatele službu ověřených výpisů
z katastru nemovitostí. Výpisy je možné
vytvořit z celého území České republiky.
Nutností je mít s sebou údaje nemovitostí,
pro které chcete výpis vytvořit, tzn. název
katastru, kde se nemovitost nachází, parcelní číslo nebo číslo popisné případně
číslo listu vlastnictví nebo starý výpis z katastru nemovitostí. Výpisy se platí hotově
nebo platební kartou v pokladně úřadu
a jsou vydávány na počkání.
Výpis z katastru nemovitostí vám vyhotoví
kancelář č. 21, 1. patro, Mohylová 55
(tel. 378 036 642 nebo 378 036 643).
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Pranostiky
Když mrzne na Petra nastolení, mrznout
bude 40 dní bez prodlení. Je-li na svatého
Petra nastolení mráz, bude mrznout ještě
14 dní. Je-li na Stolici svatého Petra zima,
ještě dlouho potrvá. Na svatého Valentýna zima sílit počíná. Svatý Valentýnek jara tatínek. Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna. Leží-li kočka v únoru na
slunci, jistě v březnu poleze za kamna. Na
Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů
moc, na Hromnice zima s létem potkala
se, svítí-li slunce na Hromnice, hojnost
žita i pšenice, přejdou Hromnice - konec
sanice, zelené Hromnice - bílé Velikonoce, na Hromnice zimy polovice, svítí-li
slunce na Hromnice, bude zimy o šest
neděl více, jestli únor honí mraky, staví
březen sněhuláky.

Startuje zimní fotbalový turnaj
V Doubravce odstartoval V. ročník Memoriálu Josefa Ibermajera, který připravili fotbalisté Doubravky, na jejíž umělé
trávě se celý zimní turnaj odehraje. Startovat bude čtrnáct celků od Fincentrum
krajského přeboru po I. B třídu. Mužstva
jsou rozdělena do dvou skupin po sedmi
účastnících. Ve skupině A se představí
Doubravka, Příkosice, Bolevec, Město
Touškov, Cerhovice, Chlumčany a Černice. Ve skupině B budou startovat Zbiroh,
Přeštice, Rapid Plzeň, SK ZČE Plzeň, Nýřany, Blovice a Křimice.
Ve skupinách se hraje systémem každý s každým a jeden celek má vždy volno. Vyvrcholení celého turnaje připadne
na začátek března. O víkendu 3.-4. března se odehrají zápasy o konečné umístění. V sobotu o 7.-8. místo, o 5.-6. mís-

Nový plzeňský hrošík se jmenuje Leipi
Do plzeňské zoologické zahrady doputoval další hroch. Narodil se v srpnu roku
1985 v lipské zoo v Německu jako tamní
patnácté mládě. Do Plzně dorazil ze Zoo
v Rotterdamu, kam odjel jako roční. Leipi
má nahradit samečka Ramba, který bohužel loni v září v Plzni uhynul. Pro letošek
to ještě není poslední import hrošíků do
Plzně, na jaro je plánováno přivezení další
samičky s mládětem. (ol)
Foto Jaroslav Vogeltanz

Dvojčata byla u zápisu

Zápisy do základních škol sice ještě neskončily, ale ve většině základních škol si
pospíšili a mají už jasno, kolik prvňáčků
naberou. A jak vypadal zápis v obvyklé škole? Aby děti uměly říct své jméno,
příjmení a bydliště, zarecitovat básničku,
zazpívat písničku, rozeznat barvy a tvary,
znát dny v týdnu a odlišovat, kde je nahoře, dole, vpravo.
Zápisu ve 22. základní škole v Plzni
Na Dlouhých se zúčastnila i šestiletá dvojčata Soňa a Táňa Synáčovy. A ze zápisu odcházely nadšené. Jak prozradila

maminka Pavlína, zápis měl pět zastávek
na téma perníková chaloupka. Nejprve
musela dvojčata ukázat znalost písmen
a předvést, že umí vyslovovat, na druhém stanovišti byl test na barvy, číslice
a geometrické tvary a dívky zaujala interaktivní tabule. Během zápisu předvedly
i svoji obratnost a největší zážitek měly
ze zpívání s kytarou. „Když jedna z holek
začala zpívat písničku ze školky: Skákal
pes jak blázen, teď je z toho nachlazen,
dostala jsem málem záchvat smíchu.
Dvojčata vůbec neměla trému. V závěru měly holky nakreslit postavy, takže si
to rozdělily, Soňa kreslila tatínka a Táňa
mě,“ prozradila maminka dvojčat. A dodala, že učitelky je pochválily mimo jiné
i za volbu jmen, které nejsou až tak časté jako Elišky, Terezky apod. Ještě než
začne první školní den, půjdou do školy
ještě třikrát. Jednou s rodiči a dvakrát si
to zkusí samy bez nich. V září pak hurá
do opravdové velké školy.
(ol)
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to, o 3.-4. místo a finálový duel. V neděli
jsou potom na programu utkání o 9.-10.
místo, o 11.-12. místo a o 13.-14. místo.
Pokud utkání ve skupině skončí nerozhodně, pokutové kopy se nezahrávají
a oba celky si připíší do tabulky jeden
bod. Když však skončí nerozhodným výsledkem utkání o umístění, kopou se penalty až do úplného rozhodnutí.
Poslední ročník memoriálu vyhráli fotbalisté Kolovče, kteří ve finále porazili 2:1
pořádající Doubravku. Letos však prvenství neobhájí, na turnaji totiž nestartují.
Přehled vítězů Memoriálu Josefa Ibermajera: 1. ročník (2008): Senco Doubravka,
2. ročník (2009): FC Rokycany, 3. ročník (2010): Senco Doubravka, 4. ročník
(2011): Slavoj Koloveč.

Zaujalo nás...
Miluji antikvariáty a vůni starých knih.
S láskou hladím prsty jejich hřbety. Knih si
vážím a ty z antikvariátů mám ještě raději
právě proto, že jsou po někom. Už něco
zažily a umějí vyprávět. Stejně tak mám
ráda sekáče, různá vetešnictví a třeba
i malé krámky se vzpomínkami. A jeden
takový jsem objevila na malém dvorku
I. Polikliniky na Denisově nábřeží v Plzni.
Připadala jsem si jako v ráji, obklopená
všemi těmi neskutečně krásnými poklady. V obchůdku s retro předměty se dá
krásně vzpomínat. Jsou tu černá vinylová
elpíčka i singly. Stačí zalistovat časopisem RETRO KULT, který připomíná dobu
60., 70. a 80. let. Z obalu na mne zamilovaně kouká Iveta Simonová, Milan Drobný, dávno zapomenutá Jana Robbová,
Waldemar Matuška nebo třeba Denis
Roussos, začínající skupina Olympic,
hodně mladý Karel Gott nebo Helena
Vondráčková, skupina Abba, maďarská
Omega......Listuji ve starých časopisech
Melodie, Playboy. Vybírám ze sbírky starých autíček dárek pro zetě. Přehrabuji se
v časopisech, z nichž na mne dýchá atmosféra oné doby. Líbí se mi staré předměty.
Mám ráda celé 20. století, ale nejraději asi
šedesátá léta, už kvůli Beatles. Stejně tak
léta sedmdesátá. Ale i dvacátá měla něco
do sebe. Jako všechna. Tyto „věci“ mám
neskutečně ráda a také mě tak trochu inspirují. Obdarovat někoho něčím nevšedním je těžké. „Nabídka vzpomínek“ je ale
nepřeberná.
		
(ol)
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KAM ZA KULTUROU

únor 2012
Čtvrtek 23. února 2012 od 15.00 hodin
sál D klubu:
pořad pro seniory:
PLZEŇŠTÍ HELIGONKÁŘI
- vstupné: 20,- Kč, předprodej vstupenek
20.-22. února 2012 od 15.00 do 18.00
hod., 23. února od 14.30 hod.
VÝSTAVY NA TÉMA ČLOVĚK A STROJ
Výstava Člověk a stroj
25. 2.-17. 6. 2012
Výstavní
sál
Západočeského
mu-

zea v Plzni/Otevřeno úterý až neděle
od 10:00 do 18:00 hod.
Člověk a stroj v českém výtvarném
umění 19. století
24. 2.-6. 5. 2012
Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň
„13“/Otevřeno úterý až neděle od 10:00
do 18:00 hod
V Plzni byla zahájena výstava „MISTŘI PLAKÁTU, plakáty období Belle Époque ze sbírky Západočeského

Rubrika předsedů a výborů komisí
Připravuje se vyhláška o zákazu výherních automatů
Konec automatů ukončí i milionové zdroje na dotace neziskovému sektoru

Městský obvod Plzeň 4 na říjnovém jednání rady podpořil návrh na úplný zákaz
provozu výherních hracích automatů
a videoloterijních terminálů, když při návrhu zásad nové vyhlášky rada nestanovila
žádnou část obce, kde by provoz těchto
zařízení byl povolen.
Vstoupí-li v platnost nová městská vyhláška o regulaci hazardu, mohly by výhledově zcela zmizet výherní hrací automaty
a videoloterijní terminály z území 4. obvodu,
a to cca po třech letech od jejího vyhlášení. Tříletá lhůta zohledňuje do této
doby vydaná povolení ministerstva financí
na provoz videoloterijních terminálů.
Finanční výbor doubraveckého zastupitelstva rozpočtoval každý rok povinné odvody z hazardu výhradně na přímé zapojení
navenek. Část tedy plynula do životního
prostředí a další neziskovému sektoru
na kulturu, sport či sociální věci. Za posledních pět let se takto uplatnilo v objemu
cca 45 milionů korun.
Jelikož se provoz radnice z těchto prostředků nefinancuje, přijde o tyto rozpočtové výtěžky občanská společnost. A pokud

budou městské rozpočty kráceny i v důsledku nového rozpočtového určení daní
připravovaného ministrem financí, je reálné, že výhledově přestane čtvrtý městský
obvod rozpočtovat dotace zcela.
Uvedený graf zachycuje odvody z výherních hracích automatů za poslední roky.
Ty nyní stagnují. Ačkoli Doubravka na
noční ruch příliš netrpí, ukončení gamblingu snad může někde přispět ke zklidnění
okolí. Stěží ale předpokládat, že vymizí
sociálně patologické jevy, koneckonců nálevny zůstávají dál. A tak otázka ukončení
části hazardu rozhodně není otázkou černobílou.		
Pavel Netolický (ODS)
předseda finančního výboru

muzea v Plzni“. Uměleckoprůmyslové
oddělení Západočeského muzea v Plzni
spravuje rozsáhlý fond plakátů, které byly
pořízeny do sbírky již na konci 19. století, a také v první polovině století dvacátého. Vývoj moderního světového plakátu
byl v tomto období na vrcholu a na jeho
tvorbě se podíleli mnozí významní umělci.
Výstava potrvá do 25. března a je k vidění
denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
(ol)

Pozvánka do D klubu   
Měsíc březen a duben:

8.3. od 15.00 hod. - vystoupení Richarda
Adama - pořad pro seniory
10.3. od 9.30 hod. - turnaj deskové hry
Osadníci z Katanu
22.3. od 15.00 hod. - pořad pro seniory operetní melodie
24.3. od 9.00 hod. - kurz Figurky z korálků
- Sobota v D klubu
26.3. od 8.30 a 10.00 hod. - 2x divadlo pro
školy Šípková Růženka
2. a 3.4. od 8.00 - 12.00 hod. - velikonoční
zdobení pro školy
3.4. od 15.00 do 17.00 hod. - velikonoční
zdobení pro děti i dospělé
5.4. od 15.00 hod. - vystoupení Pavlíny
Filipovské - pořad pro seniory
14.4. od 15.00 hod. - pohádka pro děti
Pejsek a kočička vítají jaro
15.4. od 9.30 hod. - turnaj deskové hry
Dominion Tour
19.4. od 15.00 hod. - pořad pro seniory akce v jednání
21.4. od 9.00 hod. - Sobota v D klubu přednáška Adolfa Innemana/téma v jednání/
Bude vyhlášena výtvarná soutěž pro děti
do 15 let ve třech kategoriích - téma:
Z pohádky nejen do pohádky.
Uzávěrka předání prací: 10. května 2012,
propozice soutěže v kanceláři D klubu.
Přihlásit se děti mohou prostřednictvím
škol nebo individuálně.
A. Šilhánková.

V Alfě začínají zkoušet Hamleta pro „-náctileté“

Valentýnská dobrota

(Wiliam Shakespeare, Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček)

Mouku smícháme s na kousky pokrájeným máslem, cukrem, žloutky a mléko přidáváme postupně, pokud se těsto bude příliš drobit. Vypracujeme tuhé
těsto a dáme odpočinout do ledničky.
Tvaroh smícháme s povoleným máslem a cukrem, vyšlehaným sněhem
z bílků, můžeme přidat i trochu citronové
kůry. Z těsta odebereme kus na ozdobení
povrchu a zbytek vyválíme do formy. Na něj
rozprostřeme tvarohovou náplň a navrch
poklademe scezené višně nebo jiný kompot.
Nakonec vytvoříme ze zbylého těsta srdíčka a poklademe navrch moučníku. Pečeme
ve vyhřáté troubě na 150-170 °C zhruba
40-60 minut.

HAMLETEEN

Ve středu 11. 1. začínají herci Divadla Alfa
zkoušet inscenaci „Hamleteen“, původní černou hudební grotesku o dospívání,
inspirovanou jedním z pilířů světové dramatiky – Hamletem, nejslavnější tragédií
Wiliama Shakespeara (z níž však cituje
jen několik nepatrných fragmentů).
Pohled na známou látku optikou teenagera je organickým pokračováním jedné
repertoárové linie Divadla ALFA, určené
právě „-náctiletým“.

Záběr jedné z inscenací v Divadle Alfa

Moučník s tvarohovou náplní

DOUBRAVECKÉ LISTY – vydavatel DELEX, spol. s r. o., Denisovo nábřeží 4, 301 00 Plzeň, telefon 378 218 327.
e-mail: cermakova@delex.cz . Náklad 11 500 ks. Podle zák. 46/2000 Sb.registrováno Ministerstvem kultury ČR č. MK ČR E 15152.
Za obsah příspěvku odpovídá jeho autor. Příští číslo vyjde v dubnu. Neprodejný výtisk.
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