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DOUBRAVECKÉ
LISTY
Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Doubravka plánuje nové koupaliště
Obyvatelé Doubravky mají šanci, že se dočkají koupaliště, které tu citelně chybí. V 90. letech
bylo totiž uzavřeno koupaliště
na Lopatárně. Vedení městské
části plánuje pro novou moderní plovárnu využít zanedbaný
městský pozemek na pravém
břehu Úslavy pod Lobezským
parkem. V místě, kde má vzniknout koupaliště, dříve stálo několik budov, které však zničily
Vizualizace návrhu Plzeň - Lobzy: Povodňový park
povodně v roce 2002. Od té
doby oblast leží ladem. „Chceme využít pozemky města. Máme možnost onů korun,“ prohlásil starosta Doubravky
na projekt získat dotaci, která pokryje až Michal Chalupný. Projekt počítá s tím, že
devadesát procent nákladů. Podle dneš- u řeky vznikne jedna vodní nádrž se zhruních odhadů by bylo možné areál s koupa- ba hektarovou rozlohou a dvě další menlištěm vybudovat za cenu do dvaceti mili- ší jezírka. V jejich okolí by se mělo objevit

Veřejné slyšení
důkazem toho, že lidi tato investiční akce
velmi zajímá. Názory občanů radnice zaznamenala a většinový názor bude hlavním podkladem pro rozhodnutí, zda tento
finančně náročný projekt vůbec realizovat.
Na schůzku byli pozváni kromě zástupců úřadu i příslušníci Městské policie
a Policie České republiky, kteří občanům
V prostorách úřadu ÚMO Plzeň 4 v Plzni-Doubravce se začátkem března diskutovalo o přípravách investiční akce revitalizace vnitrobloku Partyzánská, Jitřní,
v rozsahu Sousedská – Masarykova. Na
tomto jednání seznámil projektant stavby
občany Doubravky s navrhovaným řešením zmíněného území. Hojná účast byla

VIZUALIZACE
několik menších
herních prvků pro NÁV
děti nebo hřiště PLZEŇ
na volejbal.
Oblast
– LOBZY: POVODŇO
by však neměla ztratit dosavadní
studie
proveditelnost
přírodní ráz. Starosta tvrdí,
že projekt počítá s tím, že se jedná o zátopové území.
Domnívá
se,KONCEPCE
že pokud
pořizovatel
ÚTVAR
A ROZVOJE MĚS
se koupaliště začne budovat, majiprojektant
ATELIER FONTES,
s.r.o.,
telézodpovědný
sousedních
pozemků
by mohKřídlovická
603 00 Brno
li přijít s dalšími nápady
na314/19,
využití
Ing. Tomáš Havlíček
ploch napravo od Úslavy.
„Mohla
by z toho být příjemná rekreační
1. ČERNOPOLNÍ
s.r.o., Slovinská 29, 6
zóna. Alezpracovatelé
nepočítáme
s žádným
Pavla Pilařová • Ing. arch. Roman M
sportovním parkem,Ing.
chceme
udržet
Ing. arch. Pavel Mahovský
přírodní charakter místa,“
vysvětp
lil starosta. „Pokud by nám všechno vyšlo
a získali bychom dotaci, příští rok bychom
mohli začít stavět a koupaliště by se otevíralo za dva roky,“ dodal starosta Chalupný.
(red)
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Kam s nimi?

Jak budou fungovat MŠ o letošních
prázdninách...
Na snímku s občany Doubravky diskutují zleva
Radovan Sládek, Karel Hais, starosta Michal
Chalupný, vedoucí odboru životního prostředí
Jiří Pouba a vedoucí stavebního odboru Šárka
Hrabáková

vysvětlili ze svého pohledu možnosti, výhody i nevýhody investiční akce. Také odpovídali na četné dotazy, které v diskusi
padly.
Foto Eva Hajšmanová
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,

za okny máme jaro a první měsíce tohoto roku jsou za námi. Nebudu Vás unavovat stýskáním, že nejsou peníze
a že je třeba šetřit. Na to Vám stačí zapnout si večer televizi. V dnešním čísle Doubraveckých listů dostáváte
mimo jiné i dostatek informací o pokračujících setkáních vedení úřadu s občany, které jsou věnovány konkrétním problémům jednotlivých lokalit. V těchto vzájemných setkáních a diskuzích s Vámi, občany našeho obvodu,
chceme a budeme pokračovat i v jiných částech obvodu. Je pravda, že ne vždy jsme schopni splnit všechna
Vaše přání a často se ocitáme ve smršti ostrých otázek a připomínek. Nic proti tomu. Proto jste si nás zvolili
a je naší snahou,aby konečný výsledek vedl k přijatelnému řešení. Mohu Vás, vážení občane ubezpečit, že
nehledáme způsob, jak za každou cenu utratit peníze, jak mi na jednom společném setkání s Vámi vyčetl nespokojený občan. Těch
peněz je opravdu tak málo, že nám bohužel nestačí ani na všechny projekty, které jsou bezproblémové. Takže skutečně nemáme
žádný důvod prosazovat realizaci staveb proti většinové vůli Vás, občanů. Ale rád bych Vám sdělil i některé své pozitivní postřehy.
Osobně jsem velmi rád, že se rozběhly akce pořádané naším úřadem pro seniory v D-klubu. Těší mě, že jsou využívány herní prvky
ve Špitálském lese. U herních prvků zvažujeme do budoucna jejich rozšíření i do dalších nových lokalit. Máme toho hodně, čím bychom chtěli přispět k tomu, aby se Vám v Doubravce žilo dobře.
V závěru Vám chci popřát mnoho slunečných dní, trpělivost při překonávání jarní únavy a mnoho sil při jarním úklidu. Z toho posledního, který mne čeká doma, se přiznávám, že mám tak trochu strach i já.
Starosta Bc. Michal Chalupný

Finále Plzeň 2012
Plzeň – Největší festival českého filmu
Finále Plzeň, který proběhne od 22. do
28. dubna v západočeské metropoli, letos oslaví 25. výročí. Kromě své tradiční bohaté nabídky tuzemských hraných
i dokumentárních snímků a doprovodných
programů připravuje několik novinek. Nejlepší snímek si opět odnese Zlatého ledňáčka, kterého udělují v průběhu festivalu
mezinárodní poroty,“ říká Ivan Jáchim,

ředitel Finále. „Co se týká novinek, po
několika letech se zaměříme také na zahraniční kinematografii. Letos se cílem našeho zájmu stane Polsko a nejzajímavější
snímky z posledních let nebo ty, na kterých
spolupracovali čeští tvůrci,“ řekl Jáchim.
V rámci této sekce kromě novinek festival
nabídne například retrospektivu Janusze
Majewského. Ve světové obnovené premiéře zde bude promítnuta zrestaurovaná

Zeptali jste se nás
Otázka: V současné době se ve všech
pádech skloňuje pojem mediátorství. Chtěla bych se zeptat, co to slovo vlastně znamená a jak může být mediátor potřebný?
M. K. Plzeň
O odpověď jsme požádali plzeňskou lékařku, psychiatričku a psychoterapeutku Naděždu Křižanovou:
Mediátor je kvalifikovaný a neutrální odborník, jehož úkolem je vstoupit do konfliktu
znesvářených stran a hledat s nimi řešení,
které bude přijatelné pro obě strany. Mediace jako způsob řešení konfliktů za pomoci
třetí strany je ve vyspělých státech hodně
využívaná. Také u nás by v budoucnu měli
mít mediátoři důležitou úlohu například
při rozvodech. Velmi často řeším špatnou
komunikaci mezi manželi. Například manželé, mezi kterými stál problém financí. On
svoji ženu zaměstnával ve své firmě, ale
nebyl ochoten jí dávat výplatu. Nezakazoval jí brát si peníze z jejich společných
účtů, jenže když si je vzala, musela se
z toho vždycky zpovídat na co. Nechápal,
nač potřebuje pravidelnou výplatu, o které si bude sama rozhodovat. Dosažením
mediace bylo to, že to manžel pochopil
a uznal její potřebu a dohodli se. Ovšem ne
vždy se lidé domluví. Momentálně řeším
mediační spor, kdy manžel musel přepsat

na svou ženu dům, jenže později došlo
k rozvodu. A manželka si dům nechala aniž
by byla ochotna se podělit. Peníze vůbec
mávají vztahy mezi lidmi. Dřív měli lidé jistou práci, přidělovaly se byty… Teď je to
jinak. Dneska vyděláváte, zítra vás mohou
vyhodit. Peníze se posunuly na vyšší hodnotu žebříčku. Kromě ztráty zaměstnání
je dalším důvodem mediačních sporů neochota lidí spolu komunikovat tváří v tvář.
Mladí raději, než by se věnovali partnerovi,
se připojí na facebook a žijí si svůj život
ve virtuální rovině. Mají spoustu přátel, se
kterými se ale nikdy neviděli. Pak se těžko
orientují ve vztazích, nenaučili se je. Není
nic horšího než mít 200 přátel na facebooku, ale ve skutečnosti být úplně sám.

kopie filmu Dvojí svět hotelu Pacifik, dále
snímky Kainovo znamení nebo C.K. dezertéři. Program letos nabídne například
sekci Sága rodu Trojanů (snímky s Ladislavem Trojanem, Ondřejem Trojanem,
Ivanem Trojanem a Klárou PollertovouTrojanovou).
Více na: www.filmfestfinale.cz.

Lobezská škola
plesala
V pořadí již 9. ples pořádala 28. ZŠ v Lobzích. Zahájení patřilo zájmovému kroužku
PONPON, který roztleskal celý sál. Svá
ohebná těla předvedlo duo 2A. Ve stylu
charlestonu se neslo vystoupení bývalých
žáků školy. Nejvíce očekávané vystoupení
přišlo na řadu těsně před půlnocí. To nacvičili pedagogové školy ve stylu country. Ples se vydařil a všichni se již těší na
příští, jubilejní desátý, který bude jednou
z mnoha akcí, které škola připravuje ke
svým čtyřicátinám. 		
(hel)

Nedostatek MŠ vyřeší
Doubravka přístavbou
Čtvrtý plzeňský obvod s pětadvaceti tisíci obyvateli plánuje zvýšení kapacity MŠ.
Navrhuje přistavět ke 54. MŠ dva pavilony po padesátce míst. Dvoupodlažní
stavby mají mít samostatný vchod, s nynější školkou se podělí o kuchyň a další
infrastrukturu. Předběžné odhady hovoří
o nákladech na postavení pavilonů 11 až
15 milionů korun.
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Klement Štícha věnuje výstavu obrazů krásám Doubravky

Plzeňský malíř a architekt Klement Štícha
si připomněl své 79. narozeniny jak jinak
než krásnou výstavou nazvanou Doubravka v obrazech. Výstavu v zasedací
místnosti úřadu městského obvodu v PlzniDoubravce zahájil vernisáží za účasti náměstkyně primátora města Plzně Evy Herinkové, doubraveckého starosty Michala
Chalupného, místostarosty Zdeňka Mádra
a dalších hostů. Náměstkyně primátora
Eva Herinková vyslovila pochvalu Unii výtvarných umělců a uvedla, že se mezi tyto
výtvarníky vždy velice ráda vrací, a proto
také navštívila tuto vernisáž.
Ve zcela zaplněné zasedačce představil

obrazy věnované této zajímavé pl- představit své dílo široké veřejnosti,“ dozeňské čtvrti, a tak není náhodou, že dal starosta.
jeden z obrazů zobrazuje kostel svaté- Klement Štícha se narodil v Chlumu
ho Jiří s historií sahající do románské- u Zbiroha a výstavu uspořádal spolu
ho období. Pod názvem Doubravka s Unií výtvarných umělců plzeňské oblasv obrazech Klementa Štíchy se skrý- ti. K vidění bude do 24. dubna. Další svoji
vají umělcovy kresby, pastely a kom- výstavu chystá umělec na jaro do plzeň(red)
binované techniky. Přibližně tři desítky ské Galerie Jiřího Trnky. 		
prací rozdělil autor do tří tematických
Foto Eva Hajšmanová
okruhů.
Do prvního zařadil díla přímo s motivy z Doubravky,
s kostelem svatého Jiří,
s kostelem sv. Martina a Prokopa v Plzni-Lobzích či s námětem
obce Bukovec se zachovalou lidovou architekturou. Další práce
pak přibližují Plzeň vůbec a třetí
okruh zahrnuje městskou krajinu, neboť k přírodě má Klement
Štícha celoživotně mimořádně
blízký vztah. „Touto výstavou
chceme zahájit novou kulturní
tradici,“ řekl starosta Doubravky
Na snímku zleva Klement Štícha, místostarosta Zdeněk Mádr,
Michal Chalupný. „Do budoucna
náměstkyně primátora Eva Herinková
chceme jít touto cestou prezena starosta Michal Chalupný, kteří se sešli na vernisáži
tace umělců a dát jim prostor

S místostarostou Zdeňkem Mádrem o úklidu, sociálních dávkách a rozpočtu
Městský obvod v Plzni-Doubravce začal
s generálním úklidem
po zimě. V souladu
s operačním plánem
zimní údržby došlo
k vydání pokynu úklidovým firmám, aby
začaly čistit komunikace. O úklidu, ale
nejen o něm, jsme
si povídali s místostarostou ÚMO Plzeň 4
Zdeňkem Mádrem.
Povězte, o kolik kilometrů tras městský
obvod Doubravka pečuje?
Městský obvod pečuje cca o 50 km vozovek a 40 km chodníků strojní zimní údržbou (posypovými vozy) a o ostatní chodníky ruční údržbou, posypem a metením.
V těchto dnech jste v obvodu zahájili
úklid všech komunikací?
Jde o generální úklid po zimním období,
který se skládá z úklidu posypového materiálu z vozovek i chodníků, zametení
chodníků, vysbírání papírů, úklid zastávek
MHD, jarní výhrab trávníků a pokračovat
budeme strojním metením vozovek.
Na kolik peněz generální úklid přijde?
Jak je to ve srovnání například s loňskem?
Úklid chodníků a zametení vozovek nás
stojí cca 300 tisíc Kč, jarní výhrab trávníků cca 720 tisíc Kč. Loňská zima, listopad
a prosinec 2010 a leden až březen 2011,

nás stála 2 250 tis. Kč. Letošní leden až
březen cca 400 tisíc korun.
Úklid po zimě není tím stěžejním úkolem. Co momentálně úřad městského
obvodu řeší, jaké ´resty´ leží na vašem
pracovním stole?
Největším problémem jsou momentálně
probíhající výběrová řízení v oblasti životního prostředí na provozovatele sběrného dvora a likvidaci odpadů včetně separovaného odpadu a výběrová řízení na
úklid chodníků a údržbu zeleně v obvodě.
Vzhledem k tomu, že jde o nemalé finanční objemy těchto budoucích služeb, účinně spolupracujeme i s některými politiky
v obvodu, a to jak po stránce odborné, tak
po stránce kontroly transparentnosti výběrových řízení.
Doubravka patří k obvodům, kde se lidem dobře žije. Je tu bohatá síť supermarketů, dostatek ploch k odpočinku,
služby a hodně se tu staví. Které investiční akce máte v plánu letos?
Náš investiční rozpočet je momentálně velmi napjatý a počítá s částkou cca
3 mil. Kč. Za tyto peníze budeme připravovat projektovou dokumentaci jednotlivých
budoucích akcí tak, abychom byli připraveni je realizovat, a to buď vlastními silami, nebo prostřednictvím odpovědných
orgánů města, případně za pomoci peněz
z mimorozpočtových zdrojů. Jedná se zejména o rozšíření kapacity jedné MŠ, Lobezský park či úpravy vnitrobloků.

Do vašeho rezortu, který spravujete,
patří sociální problematika. Uveďte některé změny nebo novinky, které se týkají sociálně potřebných občanů?
Konkrétní a zásadní změna v sociálním
systému se od 1. 1. 2012 týká sjednoceného výplatního místa nepojistných dávek
sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je od ledna prováděno
jediným orgánem, kterým je Úřad práce
ČR, který vyřizuje žádosti občanů v oblasti zaměstnanosti, státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo občanů
se zdravotním postižením. V Plzni je tím
pracoviště Úřad práce v Kaplířově ul. č. 7.
Sociální odbory městských obvodů v Plzni zajišťují odbornou sociální prevenci,
pracují s občany sociálně vyloučenými
nebo ohroženými sociálním vyloučením.
Poskytnou pomoc lidem v riziku ohrožení
a zajišťují komplexní poradenství v sociální oblasti pro cílové skupiny rodin s dětmi
a občany v hmotné nouzi i občanům zdravotně postiženým a seniorům. Pracovníci sociálního odboru vyjdou vstříc všem,
kteří potřebuji pomoc v záležitostech prevence zadlužení nebo exekuce dávek,
při vyřizování osobních dokladů nebo při
poskytování informací v situací, kdy ztratí
střechu nad hlavou. Pomohou jim orientovat se v nároku na veškeré dávky a příspěvky, včetně možností využití sociální
sítě služeb.
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Novinka v Zoo Plzeň – podzemní expozice

Rozsáhlá podzemní expozice s ukázkami
zvířat žijících po celém světě v jeskyních
a štolách bude letos hlavní novinkou plzeňské zoologické zahrady. Vzniká v rozlehlých prostorách bývalého vojenského krytu velitelství německé protiletecké obrany,
který je v areálu zahrady. Expozice, která
údajně rozsahem a šíří nemá obdobu, vzniká v zoo několik let za zhruba 30 milionů
korun. „Rádi bychom ji otevřeli v květnu na
oslavy osvobození Plzně,“ řekl ředitel zoo
Jiří Trávníček.
„Je to hodně složitá expozice, asi nejsložitější projekt, který jsem kdy v zoo dělal.
Když chceme brát veřejnost do podzemí,
všechno je mnohem víc jištěné a přísnější,“ poznamenal. Je třeba dodržet množství zvláštních předpisů a nařízení. Pro
návštěvníky připraví zoo tři hlavní části expozice. První bude zaměřená na samotný
účel a vojenskou historii krytu, před nímž
stojí původní americký tank „osvoboditel“
sherman. Nebude chybět ukázka dobo-

vých zbraní i nálezů z bunkru. V další části
se chystá připomínka budování botanické
zahrady v areálu zoo. Součástí bude také
paleobotanická a paleozoologická expozice. Doplní je ukázka zvířat, která přežila
z druhohor až do současnosti přes 200 milionů let v prakticky nezměněné formě. Lidé
tak uvidí mořské akvárium z Indického oceánu. „V něm budou nautilové - to je druh,
který přežil do současnosti z konce druhohor. Budou tam také loděnky - bizarní živočichové v ulitě z moří Indického oceánu,“
popsal ředitel. Další část podzemí nabídne
řadu dílčích expozic. Návštěvníci uvidí například kubánskou jeskyni a její obyvatele,
podzemní štolu se zvířaty z egyptské pyramidy. „Budou tam endemické ryby, v přírodě skoro vyhynulé, které žijí jen v některých
studních Arabského poloostrova. Budou
tam další lahůdky a drobnosti - jeskynní kobylky, švábi a další,“ doplnil Trávníček.
(red)

Padesát let společného života

Zlatou svatbu, tedy padesát let společného života, oslavili v závěru letošního
února manželé Jiřina a Jiří Karlovských z ulice Nad Týncem v Plzni-Doubravce. Oba manželé si tak
připomněli za přítomnosti starosty
plzeňského městského obvodu Michala Chalupného svůj manželský
slib, který si před pěti desítkami let
dali na pražské Staroměstské radnici. Zajímavostí jejich vztahu je,
že oba partneři prožili, i když každý
v jiném domě, v ulici Nad Týncem,
celé své dětství a mládí. A svoji ulici

Nejlepší sportovci města Plzně

Sportovní naděje zaplnily začátkem března obřadní síň plzeňské radnice. Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za
rok 2011 v kategoriích žactva a dorostu
zde připravila Nadace sportující mládeže.
Mezi oceněnými nechyběl ani zástupce
Doubravky Jan Louda, který od obvodu
obdržel věcný dar. Na snímku badmintonista Jan Louda přebírá ocenění z rukou olympijského medailisty sportovního
střelce Miroslava Januše a členky správní

neopustili ani po svatbě. Zde pak prožili
i celý společný život. A jaký byl? Ne vždy
to byla procházka růžovým sadem, ale
když se dva mají rádi, tak se vždycky domluví. „Na svatbu jsme jeli vlakem a na
Staroměstské radnici jsme si řekli ANO,“
prozradili manželé, kteří vychovali dvě
dcery a těší se ze tří vnoučat. Recept na
spokojené manželství, ale prý nemají. Určitě to však byla oboustranná trpělivost
a tolerance. 			
(red)
Foto Eva Hajšmanová

Praktický výcvik hasičů

V polovině února uspořádala Odborná
rada velitelů praktický výcvik řidičů-strojníků pro všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů působících v Plzni-městě.
Z našeho obvodu se zúčastnili členové
všech dobrovolných jednotek. Tématem
výcviku bylo ovládání hasičských vozidel za nepříznivých povětrnostních podmínek. Výcvik proběhl na sněhu i ledu
a prověřil i technickou připravenost vozidel, jelikož v den konání výcviku klesla
denní teplota hluboko pod bod mrazu.

Práce hasičů si vážím,
říká starosta Chalupný

Jednotky dobrovolných hasičů v Doubravce, Červeném Hrádku, Bukovci a Újezdu
mají v obvodu Plzeň-Doubravka dlouholetou tradici. Přesto probleskly „zaručené“ zprávy, že mají být rušeny, a tak jsme
se zeptali starosty ÚMO Plzeň 4 Michala
Chalupného.
Pane starosto, co je na tom pravdy?
Především chci všem dobrovolným hasičům, ale i hasičkám poděkovat. A také
musím říct, že ať už o mně říká, kdo chce
a co chce, skutečně si práce těchto lidí
upřímně vážím. Musím dodat, že v současné době a za současného stavu rozpočtu nikdo z vedení úřadu nechce, aby
byla zrušena byť jedna jednotka dobrovolných hasičů. Kromě toho informace posledních dní vypovídajících o drastických
vládních škrtech v oblasti profesionálních
bezpečnostních sborů mluví spíše o tom,
že tyto dobrovolné hasiče budeme potřebovat v daleko větší míře.
Takže i nadále budete podporovat činnost těchto organizací?
Samozřejmě a společně s hasiči budeme
pracovat na tom, aby jejich rozpočty do
budoucna odrážely jejich skutečné potřeby a možnosti úřadu.

Provoz MŠ o prázdninách

rady Nadace sportující mládeže Jany Veselé. Foto Jaroslav Kadlec

V období letošních letních prázdnin bude
v MO P4 prázdninový provoz mateřských
škol (MŠ) zajišťován pouze v červenci, kdy
bude otevřena 6. mateřská škola Plzeň,
Republikánská 25, která byla určena jako
sběrná MŠ pro první měsíc letošních hlavních školních prázdnin. Z hlediska dostupnosti je na dobrém místě, je možné využít
MHD, trolejbusy č. 11, 15 a autobusy č. 29,
30 (U Pietasu). V srpnu budou uzavřeny
všechny MŠ v obvodě. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě během srpna, budou včas
informováni o sběrných MŠ v jiných obvodech, nebo i o jiných zařízeních, které tuto
službu během prázdnin poskytují (Dětský
stacionář při Nemocnici u sv. Jiří.
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Maškarní karneval na 14. ZŠ
Poslední únorový den pořádala naše školní družina při 14. ZŠ maškarní karneval.
Zúčastnily se ho nejen družinové děti,
ale i jejich sourozenci a rodiče. K vidění
byla opravdová přehlídka těch nejrůznějších masek. Čarodějnice, víly, čerti, kouzelníci, několik Sněhurek, Vochomůrka,
břišní tanečnice nebo kominík. Mezi tančením a plesáním se soutěžilo například
v pojídání moučníku na čas, pití dlouhým
brčkem, hodu míčkem na cíl. V maskách
přišly i paní vychovatelky. Jen stěží jsme
je poznávali v převlecích piráta, jeptišky,
královny Kleopatry, upíra, pistolnice, berušky či motýlka. V závěru karnevalu bylo

vyhodnocení nejlepších masek a s lítostí
jsme se rozešli do svých domovů.
Vladimíra Kovaříková

duben 2012

Sokol Červený Hrádek zve:

12. 5. od 9.00 Hrádecká dvacítka – Letkov letiště a zpět s opékám vuřtů a soutěžemi,19. 5 od 13 hodin Jarmark v sále
U Ženíšků ukázky a prodej ručních výrobků. 2. 6. Dětský den – podrobnější informace na www.tjcervenyhradek.wbs.cz

Spolupráce přes hranice

Tradiční Doubravecká pouť u sv. Jiří
14. – 22. dubna 2012

Hlavní pouť

21. – 22. 4. 2012

Poutní mše svatá

22. 4. 2012 od 9.00 hodin
v kostele sv. Jiří v Plzni-Doubravce

V polovině března hostili studenti z vyšších ročníků Gymnázia Luďka Pika své
kolegy z německého Gymnázia v Münsingenu. Studenti společně navštívili Karlovy Vary, historickou část Prahy, zhlédli
balet v Komorním divadle, prohlédli si
Plzeňský pivovar a mnoho dalších zajímavostí. Češi i Němci si týden se zahraničními kamarády velice užili a těší se na
druhou část výměny, která se uskuteční
poslední týden v dubnu v Münsingenu. Školy spolupracují již patnáctý rok
a u studentů jsou tyto výměny velice oblíbené.
Foto Eva Hajšmanová

POZVÁNKA NA PIETNÍ AKTY

- DUBEN, KVĚTEN 2012 V MO PLZEŇ 4
17. 4. 2012 - památka obětí náletu a padlých ve 2. světové válce
10.00 - Sousedská ulice
11.00 - Jateční ulice
14.00 - Habrmannův park + budova Konzervatoře ve Školní ulici
30. 4. 2012 - pietní akce na počest padlých Čs. letců
z Plzně–Doubravky
16.00 - Habrmannův park, následně položení květin k pamětní desce na budově
Konzervatoře
- přátelské posezení na ÚMO Plzeň 4
4. 5. 2012 - 11.00 - 11.30 - položení květin k pomníkům
11.00 - Újezd
11.15 - Hřbitovní ulice
11.30 - Střelnice Lobzy
29. 5. 2012 - 11.00 - pietní akt u pomníku popraveného vůdce
rumburských rebelů - Stanka Vodičky v Plzni–Lobzích

Hledá se dětský hrdina
Znáte nějakého dětského hrdinu ve svém
okolí? Znáte někoho, kdo udělal dobrý
skutek, ale příliš o tom nehovoří. Zkuste se
zamyslet a o takovém hrdinovi dejte vědět.
Právě totiž startuje osmý ročník akce Dětský čin roku a vy máte příležitost nominace. Hledají se dětští hrdinové, kteří někomu pomohli, zachránili život nebo vykonali
jiný dobrý skutek. Loni se do projektu zapojilo celkem 9 036 dětí z celé republiky.
Děti mohou své příběhy sepsat a zaslat
poštou či prostřednictvím webových
stránek www.detskycinroku.cz do letošního 26. září.

Tradiční beseda
Dluhová problematika
Tématem diskusního pořadu s občany je
bezesporu téma dnešní doby Dluhová
problematika. Beseda se koná 25. dubna
od 17 hodin v zastupitelském sále ÚMO
Plzeň 4. Přednášet bude JUDr. David Sedláček a zástupci Občanské poradny Plzeň.
Besedu organizuje komise sociální, školská
zdravotní a kulturní Rady městského obvodu
Plzeň 4. Beseda bude zaměřena na dluhovou problematiku od prevence dluhů, přes
exekuce až po případné oddlužení. Pro
účastníky je připraven malý dárek a drobné občerstvení. (žu)

JARO V ALPINU 2012

Alpinum klub Plzeň oznamuje zájemcům
o skalničky, keře, konifery, trpasličí jehličnany, rododendrony a vřesovištní rostliny,
že pořádá v zahradě gymnázia na Mikulášském náměstí tradiční výstavu „JARO
V ALPINU 2012“, spojenou s prodejem
výše uvedených druhů rostlin.
Výstava bude otevřena od 3. 5. do
12. 5. v době od 9.00 do 19.00 hod.,
12. 5. od 9.00 do 12.00 hod. a bude doplněna soutěží návštěvníků s možností výhry hodnotných rostlin. Součástí výstavy je
i expozice zajímavých rostlin a sukulentů,
nově osázené alpinum a umělecké předměty z keramiky a kameniny. Zájemci,
kteří se chtějí tomuto koníčku věnovat,
získat zkušenosti a odborné znalosti, se
mohou přímo na místě přihlásit do klubu.
Srdečně zveme všechny, kteří propadli
kouzlu alpinkaření a okrasného zahradnictví.
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KŘÍŽOVKA

duben 2012
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Legenda:

Vodorovně:

A: osobní strážce chorvatských šlechticů; desinfekční tinktura
B: riskování; Akademie výtv. umění (zkr.); C10H21OH
C: nová věc; plod hruškovce přelahodného; ruská řeka
D: albánské mužské křestní jméno; zn. polévek; počet
E: napadat na nohu; ústní vřídek; brazilská měna; angl. „osm“
F: potrat; Regionální poradenská agentura (zkr.); středověký voják;
potom
G: pracovní oděv; 2. díl tajenky
H: relace; patřící českému malíři; nejlidnatější město Kanady
I: běloveská kyselka; cit. tišení; část Prahy; červenost
J: úloha; listnatý strom; řeže; nouzový příbytek
K: černé dřevo; napodobenina; součást svíčky; dohoda o mlčenlivosti
(zkr.)
L: chem. zn. astatu; zákl. číslovka; povaha; lichokopytník
M: strážit; pův. obyvatel jižní Afriky

Svisle:

Pomůcka: dekanol, Erk, inosit, Koses, NDA, OAV, Rava, Sadr, Ukara
Tajenka: Na svatého Jiří rodí se jaro
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)

1: na žádné místo; obec v jihozápadní Francii
2: druh ptáka; dekorace
3: ozdobná stavba; židovské roucho k zahalení hlavy
4: jméno psa; část dýchacích cest; steh
5: 1. díl tajenky
6: tříštit; planeta; organická sloučenina
7: nebojsa; vnější vrstva korunky zubu
8: jihoitalská řeka; lidový tanec; jihnout
9: obyvatel Stínadel; probudit
10: ostrov ve Viktoriině jezeru; obilnina; chem. zn. mědi
11: chlapecké jméno (zrobn.); vespod; německý varhaník
12: akt; atlet
13: slov. „jako“; dánské jméno; typ vozu zn. Kia
14: tedy; anděl; originální animovaný film (angl. zkr.)
15: cukr; nerost; citosl. loučení
16: část obličeje; goniometrická funkce (zkr.); vládce
17: kočkovitá šelma; íránský politik
18: cedník; potřeba oráče

RECEPT

Pranostiky na duben

ŘÍZKY POKAŽDÉ JINAK
Připravili jsme pro vás sice klasické kuřecí řízky, zato ale plněné netradičním způsobem: špikováním. Má to něco do sebe
a uvidíte, že vám budou chutnat!
Na 4 porce potřebujete: 4 kuřecí prsní
řízky (celkem asi 800 g), 4 stroužky česneku, 100 g anglické slaniny vcelku, hrstku loupaných mandlí a sůl. Na obalení
si nachystejte 2 vejce, 2–3 lžíce hladké
mouky, 1 hrnek strouhanky a olej na smažení.
Kuřecí řízky lehce pěstí naklepejte a úzkým špikovacím nožem do něj udělejte
napříč vlákny masa dírky. Slaninu a česnek nakrájejte na nudličky či hranolky
a mandle na půlky. Kuřecí řízky prošpikujte slaninou, česnekem a mandlemi. Slaninu, česnek a mandle střídavě vkládejte
do připravených dírek v mase. Podle chuti
můžete použít tvrdý sýr nebo třeba kyselou okurku. Prošpikované maso obalte ve
vajíčku s moukou a strouhance a nakonec
je osmažte dozlatova v rozpáleném oleji.
Ten rozehřejte na mírném plameni, aby se
řízky smažily jen velmi pomalu a propekly
se i uprostřed. Obalené řízky smažte velmi pomalu. Jako příloha se hodí americké brambory promíchané s prolisovaným
česnekem nebo brambory jen vařené.
Dana Dobrá

23. dubna - Prší-li na svatého Vojtěcha,
neurodí se švestky.
24. dubna - Ondřej mosty staví, Jiří je
odplaví. Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik
do svatého Václava. Před Jiřím sucho, po
něm mokro. Na svatého Jiří rodí se jaro.
Co se před svatým Jiřím zazelená, to se
po něm ztratí. Na svatého Jiří vylézají
hadi a štíři. Svatý Jiří na bochník míří.
Na svatého Jiří nezašlápnou trávu ani
čtyři. Do svatýho Jiřího nebojte se hada
žádnýho.
25. dubna - Svatého Marka deštivo,
sedm týdnů blátivo.
28. dubna - Mrzne-li na svatého Vitala,
mrzne ještě 40 dní.

do vysokých Alp, symbolizuje v autorově podání cestu zla, kterou se daly Martha Lauretzová a její děti, když násilně sprovodily ze
světa svého manžela a otce Jonase Lauretze, ďábla v lidské podobě, hrubiána, pijana,
zvrhlíka, děvkaře, tyrana celé rodiny, která
ho musela otrocky poslouchat a uspokojovat
jeho nízké choutky“, přibližuje obsah hry její
režisér Miroslav Buriánek.
Do role Jonase Lauretze obsadil Miroslav
Buriánek herce z pražského Divadla Na zábradlí Miloslava Mejzlíka, v dalších rolích
se pak objeví Igor Bareš, Martin Stránský,
Zdeněk Mucha, Kamila Kikinčuková, Antonín
Kaška a další.
Rozhlasovou dramatizaci Knitllova románu
Via Mala připravil Jiří Kamen. Vysílat se bude
na stanici Vltava od května letošního roku.

V ROZHLASOVÝCH STUDIÍCH
VZNIKÁ MIMOŘÁDNÝ PROJEKT

V činoherních studiích v budově Českého
rozhlasu Plzeň se právě v těchto dnech začal
natáčet velký rozhlasový projekt. Pod vedením režiséra Miroslava Buriánka zde vzniká
osmidílná dramatizace románu Johna Knittla
„VIA MALA“.
Pochmurný příběh s kriminální zápletkou
napsal autor v roce 1934, ve své době tento
román vyvolal značný rozruch a stal se okamžitě světovým bestsellerem. Dočkal se také
několika filmových zpracování.
„Via Mala je známá švýcarská silnice, vedoucí přes divoký průsmyk z údolí Horního Rýna
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Skauti hledali svou superstar

Skauti z Doubravky uspořádali v sále
D´ klubu v Plzni již 18. ročník Skautských zpívánek. Sešli se na nich skauti
a skautky z různých oddílů z celé Plzně spolu s rodiči a přáteli, kteří je přišli
podpořit, a soutěžili ve zpěvu o přízeň
odborné poroty. Děti si tak mohly vyzkoušet to, co obyčejně jen pozorují
v televizi.
Skautské zpívánky je soutěž ve zpěvu,
kde všichni mají možnost se zúčastnit
soutěže jako sólisté, dvojice, dětské sbory či dospělé sbory. Letošní ročník pojali skauti ve stylu soutěží jako X - factor,
a tak si děti mohly vyzkoušet, jaké to je
zpívat na pódiu před publikem s mikrofonem v ruce a cítit se jako opravdová
hvězda. Oproti televizním soutěžím je ale
výhodou Skautských zpívánek, že porota,

ačkoliv objektivní a poctivá, nikomu nevyčítá jejich chyby, naopak všechny chválí
a každý si odnese alespoň malou odměnu. Cílem soutěže totiž není ukázat dětem, kdo je lepší a kdo dělá jaké chyby,
ale podpořit jejich chuť zpívat a aktivně
tvořit. Z jedenácti sólistů, kteří se soutěže zúčastnili, porota nedokázala vybrat
jen jednoho výherce, všichni byli výborní.
Hvězdami skautského hudebního nebe
se po skvělých výkonech staly nakonec
skautky z 31. oddílu Vlaštovka – Barbora
a Františka. „Všem soutěžícím skládám
poklonu, není to nic snadného vystoupit
na pódium a ,předvést se’. Mám radost,
že je baví zpívat, a do dalších ročníků jim
přeji elán, nadšení, chuť a vůli se zodpovědně připravit a třeba překvapit doprovodem na hudební nástroj. Hodně štěstí

KAM ZA KULTUROU
V Západočeském muzeu chystají výstavu
„EGYPTOLOGIE – Úspěchy české vědy
objektivem Martina Frouze“. Výstavu
připravilo Západočeské muzeum v Plzni
a Český egyptologický ústav FF UK. Výstava představuje fotografie Martina Frouze, který již několik let spolupracuje s Českým egyptologickým ústavem Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy. Přední český
fotograf dokumentuje práci a úspěchy
egyptologů provádějících výzkum na řadě
archeologických lokalit, především na pohřebišti v Abúsíru, kde čeští egyptologové
kontinuálně pracují od roku 1960.

ODHALENÍ POMNÍKU
MILITARY CAR CLUB Plzeň
ve spolupráci s Plzeňským krajem
a za podpory statutárního města Plzeň vás zvou na Odhalení
pomníku
československým
vojákům bojujícím na západní frontě
v letech 1940-1945. Pomník bude odhalen 8. května v 10 hodin dopoledne v Husově ulici v Plzni.

POŽEHNANÉ VELIKONOČNÍ
PIVO PUTUJE DO VATIKÁNU
Sládci Plzeňského Prazdroje uvařili slavnostní velikonoční várku ležáku Pilsner
Urquell, které požehnal plzeňský biskup
František Radkovský. Pivem se osvěží
představitelé Vatikánu, papežský stolec
a část bude pro poutníky,

Návštěvníci se mohou těšit také na fotografie současného Egypta, a to nejen
významných památek, ale i běžného života v zemi na Nilu. Výstava je pořádána
ve spolupráci s Festivalem arabské kultury v Plzni a ve výstavním prostoru
ve zvýšeném přízemí hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého
sady 2, Plzeň potrvá do 29. dubna. Přístupná veřejnosti bude denně mimo pondělí od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Rok 2012

– Evropský rok podpory aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
„Aktivní seniorky, aktivní senioři
POZOR!!!“
Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně si Vás dovoluje již potřetí oslovit
s nabídkou spolupráce! Víme, že mezi plzeňskými seniory a invalidními důchodci
je mnoho těch, kteří se mají opravdu čím
pochlubit: zpívají, tančí, hrají divadlo…
Řada dříve narozených Plzeňanů se věnuje koníčkům a rádi by se pochlubili
svými výrobky, výpěstky a úspěchy. Pokud patříte mezi ně, je tu šance právě pro
Vás, neboť už 19. května 2012 „Senioři
OPĚT baví seniory – a nejen je…“! Pokud máte chuť být mezi těmi, kteří v letošním 3. ročníku seniorského kulturního maratónu budou bavit své vrstevníky
(a nejen je), pak stačí, když se do
20.
dubna
2012
přihlásíte
na
tel.: 378 033 357; mob.: 602 230 374 či
e-mailu: srbkova@plzen.eu paní Jarmile
Srbkové nebo ji osobně navštívíte na Odboru sociálních služeb v Martinské ul. 2.

duben 2012

všem,“ řekla jedna z porotkyň, Kristýna
Pangrácová Franková, herečka pražského Divadla Minor. Pořádající skautské
středisko „5. květen“ sídlí na Doubravce
v klubovnách pod Chlumem, sdružuje asi
180 dětí a jejich vedoucích v 6 oddílech.
Kristýna Hoblová
foto archiv střediska 5. květen

Devadesátka Jaroslava
Sladkého

Je to neuvěřitelné,
ale je to tak. Jaroslav
Sladký z Doubravky
oslaví 5. dubna své
životní jubileum, 90.
narozeniny. Narodil se
v roce 1922 a polovinu života prožil v Lobzích. Celý život pracoval ve Škodovce jako
zámečník. V důchodu pak působil jako
pořadatel na kulturních i sportovních akcích. „Mezi jeho koníčky, a má jich požehnaně, patří například ochotnické divadlo,
které nejen hrál, ale také režíroval v několika plzeňských souborech,“ prozradila na něj dcera Helena Tomanová. „Rád
a dobře maluje a svými obrazy vždy potěšil
nejen nás, své blízké, ale také kamarády
a přátele. Poslední obraz dokončil loni na
Vánoce. Je velkým čtenářem, má spoustu knih a pravidelně chodí do knihovny,“
dodala Helena. A co na své devadesátiny sám jubilant? „Jsem stále soběstačný.
Vstávám v sedm ráno, nakoupím, přečtu si noviny a ve dvanáct obědvám. Po
obědě si lehnu. A svůj každodenní rituál
dodržuji. Zajímám se o sport i kulturu.
Mám rád fotbal, hokej, házenou a tenis
a nevynechám žádný televizní sportovní
přenos. Chodím pravidelně do divadla, na
koncerty a na přednášky. Na ty mne doprovází moje stejně stará přítelkyně,“ přiznal čiperný děda, který spolu s manželkou vychoval dceru a po smrti manželky,
která zemřela před dvaceti lety, pomáhal
dceři vychovávat i svého vnuka Ondru.
Ten, stejně jako jeho dcera, po něm zdědil
lásku k umění a tancuje ve folklórním souboru Jiskra. Když jsme se ptali na recept,
jak být tak dlouho svěží, pan Sladký se
jen usmál. „Nekouřím, nepiji, za děvčaty
nechodím a z ničeho si nedělám velkou
hlavu. Mně dodává energii moje rodina,
která se o mne s láskou stará. A já je mám
moc rád. 				
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Doubravecké pořady pro seniory

Městský obvod Plzeň 4 zahájil letos
v lednu pravidelné pořady pro seniory
v D´ klubu na Zábělské tř. A ještě vysvětlení názvu klubu, abychom předešli občasným nedorozuměním; D´ v pojmenování
neznamená klub důchodců, ale Doubravecký klub, tedy ve zkratce D´ klub.
Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od
15 hodin nabízí Déčko různé typy programů, které jsou dramaturgicky vybírány
tak, aby uspokojily co nejširší veřejnost.
A výběr není snadný, neboť zatímco jeden
touží za zvuků ryčné muziky tančit, druhý
chce v klidu vstřebávat informace, vědomosti nebo nostalgicky vzpomínat. Cyklus
pořadů byl zahájen nejkrásnějšími písničkami 50. a 60. let uváděných pod názvem
Z alba Karla Vlacha. V podání Evy a Pavla

V Déčku zazněly kuplety

Písničky z přelomu minulého století s tancem i bez něj, kabaretní písně, kuplety, to
je Staročeský kabaret, který se představil
divákům v D´ klubu v Plzni-Doubravce.
Zcela vyprodaný sál tleskal umělcům
a řada účastníků si s umělci i zazpívala známé písničky. Jak se shodli, bylo to
příjemně prožité odpoledne s výbornou
muzikou, na které budou zejména senioři,
kterým byl pořad určen, ještě dlouho vzpomínat. 		
Foto Eva Hajšmanová

Informace z radnice
Při poruše veřejného osvětlení (např.
nesvítí lampa, poškozené svítidlo, poškozený stožár…) lze kontaktovat firmu OSVĚTLENÍ (tel. č. 377 420 464,
377 423 331, 377 423 865).
e-mail: osvetelni@osvetelniplzen.cz,
provoz@osvetelniplzen.cz
Při nefunkční dešťové a kanalizační vpusti
(např. ucpaná vpusť, chybí kryt…) lze kontaktovat firmu VODÁRNA Plzeň, a.s. (pan
Martin Vacek), tel. č. 377 413 617,
602 631 051.
Při poruše světelného signalizačního zařízení v křižovatce (např. nesvítí žárovka,
zařízení je poškozeno….) lze kontaktovat
firmu SIGNALIZACE (tel. č. 377 224 755).

Skalických zazněly písničky Karla Gotta,
Waldemara Matušky, ale hlavně Yvetty Simonové a Milana Chladila, kteří byli kmenovými zpěváky skvělého orchestru Karla
Vlacha. Ve druhém pořadu jsme diváky
pozvali na Cestu kolem světa za nejslavnějšími evergreeny. Průvodci putování byli
hudebník, skladatel a tvůrce dobré nálady Milan B. Karpíšek a Renáta Pospíšilová, virtuózka na akordeon a heligonku.
V únoru zavítal do D´ klubu Staropražský
kabaret. Herecký i pěvecký živel Jarka
Stočesová i precizní houslista a zpěvák
Jaroslav Žára předvedli v dějově komponovaném pořadu, doplněném dobovými kostýmy, spoustu nejlepších písniček
z dob našich babiček. Další pořad potěšil
tancechtivé seniory, kteří měli možnost si

ladně protáhnout klouby při vystoupení
Plzeňských heligonkářů. A potlesk diváků
sklidil březnový host, nestárnoucí Richard
Adam. Líbil se i pořad Slavné operetní
melodie se sólisty operety DJKT v Plzni
Venuši Dvořákovou, Hanou Spinethovou
a Romanem Krebsem. Pozvání do D´ klubu přijala i Pavlína Filipovská. Cyklus akcí
zakončíme 19. dubna hudebním pořadem
o životě českého jazzového skladatele
a klavíristy Jaroslava Ježka. Na všechny
akce je předprodej vstupenek vždy 3 dny
předem, tedy pondělí – středa od 15 do
18 hodin v kanceláři D´ klubu, v den konání pořadu, pokud není vyprodáno, od
14.30 hodin v předsálí. Cena vstupenky je
20 korun.
A. Šilhánková

AKCE V D´ KLUBU V DUBNU
Přednáška Ing. Adolfa Innemana: ITING – výklad čínské věštecké knihy moudrosti - 14. 4., 9. 00 – 13. 00 hod.
AJURVÉDA – východní filosofie dlouhověkosti
14. 4., 15. 00 hod. pohádka Pejsek a kočička vítají jaro
15. 4., 9. 00 – 17. 00 hod. turnaj deskové hry – Dominion Tour
19. 4. od 15. 00 hod. pořad pro seniory – Ježek, Voskovec a Werich

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY UL. NA ROUDNÉ - U VELKÉHO RYBNÍKA
V termínu od 19. března 2012 do
30. června 2012 byla povolena částečná
uzavírka silnice II. třídy č. 231 Na Roudné, v Plzni, v úseku km staničení 1,285
– 1,445 mezi křižovatkami s ulicí Jateční
a U Velkého rybníka (včetně), z důvodu
provádění stavebních prací při realizaci
akce „SILNICE II/231 PLZEŇ, STAVEBNÍ
ÚPRAVA KŘIŽOVATKY UL. NA ROUDNÉ
U VELKÉHO RYBNÍKA NA OK“. K tomuto
uvádíme následující: Provoz vozidel bude
řízen trojramenným mobilním světelným
signalizačním zařízením, po celou dobu
trvání uzavírky bude prováděna pravidelná kontrola osazeného dopravního zna-

čení a jeho řádné doplňování a čištění,
trasa není vhodná pro průjezd nadměrné
dopravy, autobusové zastávky „Bílá Hora,
žel. st.“ budou přeloženy k provizorně
zřízeným nástupištím s délkou nástupní
hrany 18 m a s nástupní hranou vysokou
max. 18 cm, v noci 19. března od 00.00
do
04.00
hodin
budou
zřízena
provizorní
panelová
nástupiště ve vozovce tak, aby na nich
od ranní výpravy mohly autobusy bezpečně odbavovat cestující. Za organizování
a zabezpečení prací odpovídá za žadatele Ing. Kamil Hrbek, Lubná 13,
270 36 Lubná, tel. 608 772 556.

TERMÍNY PRO SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ NA ÚZEMÍ MO PLZEŇ 4
V ROCE 2012
Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne na území MO 4 v termínech:
2. června, 4. srpna, 6. října a 1. prosince 2012
Mobilní svoz bude probíhat dle harmonogramu na těchto sběrných místech:
Pod Vrchem (u garáží) 8:00 – 8:30 hod., Rodinná 8:35 – 9:05 hod., Moravská
9:10 – 9:40 hod., Sadová 9:45 – 10:15 hod., Na Dlouhých x Školní 10:20 – 10:50 hod.
Kyšická x Průběžná 10:55 – 11:25 hod., nám. Karla Panušky 11:30 – 12:00 hod.
V Zápolí 12:05 – 12:35 hod., Červenohrádecká (u hasičárny) 12:40 – 13:10 hod.
Mezi Podjezdy 13:15 – 13:45 hod.
Sběrná místa budou zřetelně označena firmou, která provádění svozů zajišťuje. Mobilním svozem budou sbírány: Olověné akumulátory, léky, zářivky, chladicí a mrazicí
zařízení, televizory, elektrotechnický odpad, oleje, barvy, chemikálie, znečištěné nádoby
od laků a barev a jiné nebezpečné odpady.

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 červnu. Neprodejný výtisk.
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