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Přijela pouť...

„Nastupujte, neváhejte, je tu další jízda,“ znělo z amplionů na prostranství na louce u kostela sv. Jiří v Plzni-Doubravce na oblíbené
tradiční Doubravecké pouti. Sladká vůně cukrové vaty a oblíbeného žužu a spousta atrakcí, to byla tradiční největší plzeňská pouť,
která ohlásila příchod jara. Nejmenší se potěšili novými atrakcemi, vítězil autodrom, labutě, poníci a samozřejmě oblíbený strašidelný dům! Dospělé přilákaly hlavně adrenalinové atrakce, kterých byla louka plná. Oblíbené centrifugy, ruské kolo, houpačky, kolotoče,
ale i maringotky, ve kterých si ti šikovní mohli vystřílet růži nebo hračku. 					
Foto Eva Hajšmanová

Slavnosti svobody: Pietní akt na počest doubraveckých letců
Pietní akt na počest padlých československých letců se uskutečnil v pondělí
30. dubna v Habrmannově parku v PlzniDoubravce. Přítomní si připomněli rodáky
z Plzně-Doubravky, příslušníky československého letectva v Anglii, kteří padli „za

svobodu vlasti“ během bojů druhé světové
války. Město uctilo jejich památku položením věnce. Slavnostní projev pronesl mezi jinými také místostarosta ÚMO
Plzeň 4 Zdeněk Mádr.
Foto Eva Hajšmanová
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Vážení a milí čtenáři,

SLOVO STAROSTY

v minulém čísle jsme Vás informovali o projektu přírodního koupaliště pod Lobezským parkem. Mimo pozitivní
reakce jsem ale zaznamenal dvě reakce ve smyslu, že jsou důležitější věci, za které by obvod měl utrácet.
S tím souhlasím. Vím o řadě důležitějších projektů, které jsou lidově řečeno „u ledu“ kvůli nedostatku peněz.
Kdyby projekt koupaliště byl realizován pouze za obvodní, respektive městské finanční prostředky, bylo by to
v současné situaci nesmyslné. Ale tento projekt je možná až z více než 90 % realizovatelný z evropských dotací.
Už slyším, když ty peníze dostaneme, tak proč za ně neuděláme třeba kanalizaci ve Starých Lobzích? Když
pominu fakt, že ve zmíněné lokalitě to není otázka pouze financí, tak protože to nelze. Peníze z dotačních titulů
se vždy vyhlásí jen na určitý typ projektů. Tedy, když by byla dotační výzva na kanalizaci, lze ji použít pouze na
kanalizaci. Jestliže bude vyhlášena výzva na ekologické rekreační projekty se zaměřením na protipovodňovou
funkci, lze za ní vybudovat přírodní koupaliště v povodňovém území. Přistoupili jsme k tomu, že každý z investičních záměrů, který máme, nebo budeme mít projektově připravené, budeme automaticky porovnávat se
všemi vyhlášenými výzvami. V minulosti se řada projektů nakonec nevyužila a ze šuplíků se přesunula rovnou do koše. Tomu
chceme zabránit tím, že budeme projektovat pouze projekty, o kterých víme, že jsou v horizontu deseti let realizovatelné a že
lze očekávat možnost spolufinancování z dotací nebo že na ně budeme mít peníze v rozpočtu. Všechny nově vyprojektované projekty budou zpracovány tak, aby byla možnost jejich snadné aktualizace a nebylo nutné je za pár let projektovat znovu. Navíc do plánování všech investičních akcí jsou zapojeny všechny politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu, takže
nejde o prosazování investic, se kterými by případné jiné politické vedení radnice mělo problém. Neplýtváme prostředky,
naopak hledáme způsob „jak za málo peněz pořídit co nejvíce muziky“. S tím souvisí i další důležitý projekt, který připravujeme,
a to je rozšíření kapacity mateřských školek (MŠ). V současné době jsme nenašli v mateřinkách místo pro zhruba 200 dětí. Jestli
někdo namítne, tak proč se před deseti lety školky prodávaly, má pravdu. Když jsem se jako opoziční zastupitel na tuto otázku zeptal
tehdejšího vedení radnice, bylo mi odpovězeno, že demografický vývoj mluví o tom, že dětí se bude rodit stále méně. No někde
udělali demografičtí výzkumníci chybu. Když jsme před měsícem porovnávali nové demografické studie, nemohli jsme se dopočítat…
Pořád nám děti přebývají… Nakonec jsme zjistili, že nelze předpovídat počet dětí ve školkách pouze z toho, kolik by se mělo dětí rodit
(to je „věštění z křišťálové koule“), ale že je nutné počítat i s obměnou obyvatelstva, s ekonomickou situací (maminky se dnes snaží
jít co nejdříve do zaměstnání), ale například i s kvalitou školek, kdy paradoxně to, že máme velmi kvalitní a žádané školky, znamená,
že nám kapacitně nestačí. Cesta, jak ven z problému, je zvýšit kapacitu buď vybudováním nové školky, nebo rozšířením stávající.
I když často zaznívají připomínky „vydržte tři roky a pak to bude dobré“, nemohu s tím nesouhlasit. Nicméně, když už budeme něco
za nemalé peníze budovat, musíme mít jistotu, že to není zbytečné. Takže naše řešení je vybudovat přístavbu u 54. MŠ tak, aby
byla využitelná v případě menšího počtu dětí i k jiným účelům. Jen namátkou. Třeba jesle v obvodě nemáme, nebo by tam
mohla být školní družina, místo pro  zájmové kroužky. Znamená to vlastní vchod a v případě potřeby oddělit od stávající
mateřinky. Za zanedbatelné náklady, bez zásahů do konstrukce budov může objekt sloužit jiným potřebám. Samozřejmě,
že přesto, že přepočet na kapacitu (až 100 nových) míst vychází velmi příznivě ve srovnání s budováním úplně nové školky
(zde využíváme vybudovanou infrastrukturu stávající školky a tím se dostáváme možná až o 50 % nákladů níže), nelze bez
pomoci městských financí  náklady pokrýt z obvodních prostředků. Doufám, že město najde potřebnou částku, abychom
mohli školku vybudovat. Jestliže ne, budeme hledat i jiné cesty. Přeji Vám příjemné prožití léta a dovolenou podle Vašich
představ.
Bc. Michal Chalupný, starosta

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
počátkem roku jsem si v úvodníku Doubraveckých listů pochvaloval, že zima je k nám milosrdná, a tak šetří peněžní prostředky, které máme vyčleněny na zimní údržbu. Než Doubravecké listy v únoru vyšly, tak udeřily tak tuhé mrazy, že jsme se
nestačili divit.
Přesto ale z pohledu celého zimního období, které počítáme
od začátku listopadu do konce března, byla zima z pohledu nutné zimní údržby příznivá. Celkově jsme měli v rozpočtu vyčleněných na tuto službu 1,5 milionu korun a díky celkově mírné
zimě jsme vynaložili na zimní údržbu pouze 383 tisíc korun. Na
zimní údržbě jsme ušetřili přes milion korun. A tak jsme mohli
navrhnout posílení některých kapitol rozpočtu, například o sto tisíc korun jsme posílili kapitolu grantů do sportovišť, stejnou částkou jsme navýšili finanční prostředky
na kulturní a sociální granty a o padesát tisíc korun jsme posílili částku na dotace
neziskovým organizacím. Zastupitelstvo našeho obvodu změny schválilo a zasedly
příslušné komise a výbory, aby navrhly Radě obvodu a případně Zastupitelstvu obvodu, kterým žadatelům a v jaké míře přispět na jejich činnost. Nikdy asi nenastane
doba, abychom mohli uspokojit všechny žadatele, splňující podmínky dotací a grantů, ale věřím, že se nám podaří rozdělit tyto finanční prostředky co nejspravedlivěji.
Částkou 100 tisíc korun se Zastupitelstvo usneslo podpořit nové projekty „Doubravecký den a noc pod širou oblohou“ a stejnou částkou i projekt „Žumberova vařečka“. Obě akce se budou konat na louce u sv. Jiří, přičemž ta první se bude konat
v červnu a druhá v září letošního roku. Doufejme, že se Vám budou líbit. Za ušetřené
finanční prostředky za zimní údržbu bychom chtěli vybudovat nové, nebo rozšířit
některé stávající dětské hřiště o nové herní prvky. A protože prázdniny jsou doslova
za dveřmi, dovolte mi, abych popřál všem školákům úspěšný finiš před koncem
roku. Aby měli takové vysvědčení, jaké si přejí, učitelům pak přeji, aby si odpočinuli
a nabrali hodně sil do příštího školního roku. Vám, doubraveckým občanům, přeji
příjemné prožití dovolených a letních prázdnin.
Ing. Zdeněk Mádr
místostarosta MO Plzeň 4

Doubravecký den

Jednou z tradičních akcí, které městský
obvod Doubravka chystá pro své občany,
je Doubravecký den. Uskuteční se i letos,
a to druhý červnový víkend 9. a 10. června
na louce u sv. Jiří. „Akce už má svoji tradici
a budeme rádi, když i letos se budou lidé
dobře bavit,“ prozradil starosta MO 4 Michal
Chalupný. Organizátoři by rádi přilákali ke
sv. Jiří rodiny s dětmi, které jsou ´natěšené´
na prázdninový čas. Každý, kdo na Doubravecký den či noc zavítá, bude mít možnost
seznámit a dozvědět se, co a jaké aktivity mu
tento obvod nabízí, potažmo co mu samotná plzeňská lokalita Doubravka poskytuje
a umožňuje. Během dne se na pódiové scéně představí umělci, sportovci, volno-časová sdružení, která se na území Doubravky
nacházejí. Pozvání přijal také zpěvák Marek Ztracený a oblíbená populární skupina
Abba Stars – revival. Organizátoři počítají
s tím, že do akce zapojí doubravecký skauting a plzeňskou župu Sokolskou. Na večer
se chystá Doubravecká táborová vatra. Součástí večera bude táborový guláš do ´ešusu´,
ukázka tzv. polní kuchyně, soutěže o nejlepší špekáček a další překvapení. Komu se
nebude chtít domů, může na louce pod širákem přespat do neděle. Během soboty je pro
návštěvníky připraveno bohaté občerstvení
v několika stáncích a řada překvapení, setkání se zajímavými hosty a možná se povede zorganizovat i pomyslnou největší zpívanou pod širým nebem. 		
(red)
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Chceme být otevřeným úřadem veřejnosti
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň
4 schválilo na svém
dubnovém zasedání
změnu jednacího řádu
rady městského obvodu i zastupitelstva
městského
obvodu.
Doubravka se tak stala dalším obvodem
v Plzni, který pro své občany zveřejňuje
nejen usnesení z jednání rady a zastupitelstva, ale i podkladové materiály pro jednání Zastupitelstva městského obvodu.
Místostarosty Mgr. Davida Zrostlíka
jsme se proto zeptali.
Kdo vás inspiroval?
Inspirovali jsme se městským obvodem
Plzeň 2. Každý občan Doubravky si tak
může z pohodlí domova týden před jednáním zastupitelstva na internetových stránkách obvodu prohlédnout návrhy usnesení
i s důvodovými zprávami k bodům, které

zastupitelstvo bude projednávat. Vedení
úřadu rozhodlo i o zveřejňování programu
rady městského obvodu. Byť je jednání
rady neveřejné, domníváme se, že by občané měli vědět, jaké body rada projednává.
Pokud vím, máte i další novinky, které
občané Doubravky ocení?
Jde o zveřejňování programu jednání výborů zastupitelstva. Občané tak na internetových stránkách obvodu mohou zjistit, co
projednává kontrolní výbor, finanční výbor
a výbor pro zadávání veřejných zakázek.
Obvod má také k dispozici hlasovací a záznamové zařízení z jednání zastupitelstva,
takže si může každý občan zjistit, jak který
zastupitel v jednotlivých bodech hlasoval.
Blíží se prázdniny, chystáte nějakou
změnu úředních hodin?
Určitě ne a upozorňuji, že nechystáme
žádný prázdninový režim. Náš úřad bude
občanům k dispozici ve stejných dnech
jako v ostatních měsících v roce.
(red)

Doubravka chce od státu
odškodnit za vadný soud

Provoz mateřských škol
o prázdninách v MO Plzeň 4

Údajné pochybení exstarosty Zavadila
soud ignoroval a tím měl radnici poškodit.

Zastupitelé 4. obvodu rozhodli podat u ministerstva spravedlnosti žádost o přiznání
práva na náhradu škody kvůli tomu, že se
soudy při sporu mezi obvodem a společností MAO nezabývaly absolutní neplatností smlouvy o dílo mezi oběma stranami. Tu za obvod neoprávněně podepsal
tehdejší starosta Evžen Zavadil ještě před
skončením funkčního období zhruba před
10 lety. Nebýt tohoto, dnes již promlčeného,
protiprávního jednání Evžena Zavadila, tak
škoda ve výši přesahující 6 miliónů korun
vůbec vzniknout nemohla.
Smlouva, která se týkala nikdy nezrealizované výstavby bytových nástaveb na domě
v Dlouhé ul. č. 4 – 8 za zhruba 30 mil. Kč,
totiž nebyla schválena obvodním zastupitelstvem ani radou, přesto ji tehdejší starosta Evžen Zavadil v rozporu se zákonem
o obcích podepsal. K tomu ale podle závěrů expertní skupiny zastupitelstva obvodu
neměl právo a soudy měly vzít na vědomí
skutečnost, že je tedy smlouva neplatná.
Protože se však soudy v žádném stupni
touto skutečností nezabývaly, mohly tím
4. městskému obvodu ukřivdit. Neplatnost
smlouvy se totiž vztahuje k samotnému
počátečnímu aktu a v takovém případě se
má za to, jako by smlouva vůbec nevznikla. Pokud by toto soudy zjišťovaly, nikdy by
město nemohlo být odsouzeno k plnění ve
prospěch firmy MAO za zmařenou (neuskutečněnou) výstavbu.
Podle expertní skupiny byl obvod ze strany justice, tedy státu, poškozen, a proto se
nyní doubravecká radnice obrací na ministerstvo spravedlnosti s žádostí o přiznání
práva na náhradu škody. Až podle výsledku
tohoto řízení se objasní, zda bude nutné
domáhat se odškodnění po státu soudní
cestou.
Mgr. Pavel Netolický (ODS)
předseda finančního výboru

V období letošních letních prázdnin bude
v MO P4 prázdninový provoz mateřských
škol zajišťován pouze v měsíci červenci,
kdy bude otevřena 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, která byla určena
jako sběrná mateřská škola pro první měsíc hlavních školních prázdnin v roce 2012.
Z hlediska dostupnosti je na velmi dobrém
místě, je možné využít MHD – trolejbusy
č. 11, 15 a autobusy č. 29, 30 (U Pietasu).
V měsíci srpnu budou uzavřeny všechny
mateřské školy v obvodě. Rodiče, kteří potřebují umístit dítě během měsíce srpna,
budou včas informováni o sběrných mateřských školách v jiných obvodech, nebo
i o jiných zařízeních, která tuto službu během prázdnin poskytují (např. Dětský stacionář při Nemocnici u sv. Jiří s.r.o.).
Přejeme všem krásné letní prázdniny.
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Ocenění Gymnáziu
Luďka Pika

Na snímku zleva Hana Ansorgová manažerka
firmy Asekol, místostarosta ÚMO 4 Zdeněk
Mádr, Hanuš Klůs regionální manažer firmy Asekol, starosta obvodu Michal Chalupný a ředitel
gymnázia Jaromír Kašpar.
Foto Eva Hajšmanová

V podzimní sběrové kampani projektu
recyklohraní školy vybraly téměř 20 tun
elektroodpadu. Mateřské, základní a střední školy z Plzeňského kraje zapojené ve
školním programu Recyklohraní odevzdaly
19 756 kilogramů vysloužilých elektrospotřebičů. Ocenění dostalo i Gymnázium
Luďka Pika v Plzni, které bylo stejně jako
dalších deset škol vylosováno a získalo
šek na deset tisíc korun. Soutěž vyhlásila
v rámci projektu Recyklohraní společnost
Asekol. „Výsledky za loňský podzim jsou
ohromující, program Recyklohraní na školách tak úspěšný. Znamená to, že žáky
baví a nám se je díky tomu daří vzdělávat
v oblasti sběru a recyklace elektroodpadu.
Oni pak svědomitě třídí a přispívají k lepšícím se výsledkům zpětného odběru vysloužilých spotřebičů v ČR,“ uvedla Hana
Ansorgová, manažerka komunikace společnosti Asekol.Výchovně-vzdělávací program Recyklohraní byl spuštěn v září 2008.
Založily jej neziskové společnosti, které se
zaměřují na sběr a recyklaci elektroodpadu. Zapojené školy plní zadané tematické
úkoly z oblasti třídění a recyklace, sbírají
baterie a monočlánky. Za svou aktivitu dostávají body, které pak mohou v katalogu
odměn proměnit například v novou elektroniku, sportovní potřeby, učební pomůcky
a další. V projektu je zapojeno 2 510 mateřských, základních a středních škol.(red)

DOUBRAVECKÝ ÚŘAD NABÍZÍ LIKVIDACI VRAKŮ

ZDARMA

Městský obvod Plzeň 4 zajistil pro majitele dlouhodobě stojících osobních automobilů (autovraků) na území Městského obvodu Plzeň 4 bezplatnou ekologickou likvidaci.
K ekologické likvidaci musí majitel vozidla předložit technický průkaz a osvědčení
o registraci vozidla. Likvidaci
vozidel bude provádět OSONA Plzeň a.s., Slovanská alej
32, Plzeň. Požadavek na ekologickou likvidaci včetně odtahu vozidla je možné objednat
u vedoucího autovrakoviště
p. Lence, tel.: 377 482 150.
Bližší informace podá Lukáš Vojta, odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 4,
tel.: 378 036 683. Akce potrvá
do konce roku 2012.
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Sokol prožívá významný rok

ŽUPNÍ SLET

Sokolské hnutí si v roce 2012 připomíná
řadu významných výročí. Nejvýznamnější
je ta skutečnost, že v naší zemi Sokol působí již 150 let. Dále v tomto roce oslavíme jubileum obou zakladatelů Sokola.
180 let si připomeneme od narození
Dr. Miroslava Tyrše – prvního náčelní-

ka Sokola a 190 let uplyne od narození Jindřicha Fügnera – prvního starosty
Sokola. Důležité je také připomenout, že
první všesokolský slet uspořádali sokolové v roce 1882, tedy před 130 lety a pro
nás místní je významné, že od založení
Sokola na Letné letos uplynulo 100 let.

V rámci oslav pořádáme s Plzeňskou župou dne 16. 6. 2012 od
14.00 hod. na fotbalovém hřišti
T.J. Sokol Plzeň-Letná .
Tímto zveme všechny příznivce Sokola!
			 Jaroslav Rada
jednatel T.J.Sokol Plzeň-Letná

Oslavy 95 let oddílu kopané
a 100 let TJ Sokol Plzeň-Letná

30. 6. 2012 od 16 hod. se uskuteční setkání vývalých i současných hráčů a příznivců letenské kopané.
Věkové kategorie: 20-30 let, 30-40 let,
40-50 let, 50-kdo může?
Hrát se bude 2x20 min. na polovinu hřiště
7+1. Po ukončení se uskuteční v restauraci „Tunel“ beseda o sportu s pohoštěním.

Tímto bychom Vás rádi požádali o zapůjčení souvisejících materiálů k danému
tématu. Vaše příspěvky očekáváme do
20. 6. 2012. Případné otázky odpoví předseda Martin Dobrý (602 687 120)

Záměr pronajmout byt

Městský obvod Plzeň 4 oznamuje záměr vybrat z řad občanů vhodného
nájemce do bytu umístěného v budově Hasičské zbrojnice Červený Hrádek
v Plzni (nemovitost ve výlučném vlastnictví města Plzně) s výměrou podlahové plochy započitatelné pro nájemné
větší než 90 m2:
byt, ul. Červenohrádecká č. or. 48, č. pop.
53 v podkroví, v kvalitě standartní, o velikosti 2 + 1 + 2 komory, o celkové podlahové ploše 120,46 m², započitatelná plocha
pro nájemné 120,46 m² (pokoj č. 1 – 33,40
m², pokoj č. 2 – 18,34 m², komora č. 1 –
15,00 m², komora č. 2 – 15,39 m², kuchyň
– 17,30 m², předsíň – 15,20 m², koupelna
včetně WC – 5,83 m²), započitatelná plocha části bytu pro nájemné navrhované

účastníkem výběrového řízení: 30,46 m².
Základní měsíční nájemné pro část bytu
v kvalitě standartní o výměře do 90 m² pro
rok 2012 činí 82,10 Kč/m².
Nejnižší možná nabídka měsíčního nájemného na 1 m² podlahové plochy pro
část bytu o výměře nad 90 m² navrhovaná
účastníkem výběrového řízení (celková započitatelná podlahová plocha pro nájemné
v m² po odečtení 90 m²) činí 16,42 Kč (max.
sleva ze základního nájemného ve výši
80 %).
Bližší informace poskytne sl. Franková,
tel. č. 378 036 618 nebo osobně v kanceláři č. 31, ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55.
			
odbor PSČO

Uctili památku obětí

Těšíme se na Vaši účast!
Výbor oddílu kopané

Dopisy čtenářů

Červený Hrádek stále opomíjený
Je hezké, že 4. obvod chce stavět koupaliště v Lobzích, jak píše v posledních
Doubraveckých listech, že citelně chybí... Myslím, že bezpečnost obyvatel
v tomto obvodu je ale důležitější. V Červeném Hrádku u páteřní silnice, procházející celou vsí, není vůbec chodník. Tato
silnice je velmi frekventovaná a pro chodce chůze po této silnici od „Továrničky“ do
samoobsluhy či na dětské hřiště je velmi
nebezpečná, hlavně s dětmi. Před více
než 3 roky pan ing. Mádr, na schůzce
s obyvateli, nám ukázal plán chodníku
a dost věrohodně o tom mluvil, že jsme
začali důvěřovat, že se tento plán i uskuteční. Volební období bude u konce a projekt, který stál jistě dost peněz, leží někde
na dně šuplíku. V Újezdu podél hlavní
silnice je vybudovaný krásný a bezpečný
chodník. Před „Jehovisty“ v Hrádecké ulici, kde chodník je, se dělá nový. Ve vnitroblocích se pokládá zámková dlažba na
stání pro auta. Myslím, že ta zaparkovaná
auta by jistě počkala, až by byla zajištěna
bezpečnost chodců v Červeném Hrádku.
M. Rusňáková, Červený Hrádek

O odpověď jsme požádali starostu
ÚMO 4 Michala Chalupného:

Po celé Plzni se konala pietní shromáždění, která připomněla konec 2. světové války.
Starosta MO 4 Michal Chalupný a místostarosta Zdeněk Mádr položili květiny obětem
náletů a padlých ve 2. světové válce při pietních aktech v Sousedské a Jateční ulici.
Foto Eva Hajšmanová

Vážená paní Rusňáková. Problematika,
kterou zmiňujete, byla vysvětlena na letošním setkání s občany Červeného Hrádku. Problém bezpečného chodníku (ale
i příjezdové komunikace) není v kompetenci našeho obvodu. Jedná se o společnou investici Magistrátu města Plzně
a Plzeňského kraje. Problém, dle informací, které mám k dispozici, není v tom, že
není vůle investora chodník a silnici vybudovat, ale není vůle majitelů soukromých
pozemků, přes které by komunikace měla
vést, tyto prodat. Za městský obvod ale
hledáme i jiné možnosti jak situaci řešit.
Jestliže chcete být podrobněji informována nabízím Vám setkání, kde si problém
můžeme vyjasnit. Také nemohu s Vámi
souhlasit, že by Červený Hrádek byl stále
opomíjen. Naopak zde plánujeme řadu investic, například rekonstrukci vodní nádrže nebo opravu Hasičské zbrojnice.
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Základní škola v Plzni-Újezdě je Zelená
Kdo znáte naši školu, jistě si teď říkáte:
„Vždyť to není pravda, je béžová!“
Ale je to tak. Naše škola vede žáky k ekologickému myšlení a chování, a tak se
zapojila do celostátního projektu Zelená
škola. Ten je zaměřen na sběr drobného
elektroodpadu. Ve vstupní hale máme
box, do kterého děti mohou nosit např.
staré žehličky, mixéry, klávesnice, baterie
nebo CD. Až box naplníme, jeho obsah
bude odvezen k recyklaci.
Kromě elektrospotřebičů pilně sbíráme
i starý papír. Od začátku školního roku děti
nanosily již téměř 9 tun! A protože papír
prodáváme, probíhá nyní ve škole anketa, co by si děti přály za obdržené peníze
pořídit.

Pevně věříme, že naši žáci mají a budou
mít kladný vztah k prostředí, ve kterém
vyrůstají, a budou se k němu chovat zodpovědně i poté, co opustí naši školu. (em)

Kdo si hraje, nezlobí aneb Den her na 28. ZŠ v Plzni

Žákovský parlament Top 28 zorganizoval dne 17. dubna na 28. ZŠ v Plzni Den
her. Dopoledne se konal celoškolní turnaj
v deskových hrách, jehož vítězové vyhráli nakonec pro celou svoji třídu sladkou
odměnu v podobě dortu. Poté se všichni
účastníci turnaje pustili do tvoření vlastních deskových her. Nápadů bylo spoustu
a vznikly opravdu zajímavé výtvory, které si
pak mohli všichni prohlédnout.
Další disciplínou, do které se nejen žáci,
ale i dospěláci mohli ve škole zapojit, bylo
převlečení „naruby“, tj. holky za kluky a kluci za holky. Ve škole se objevovaly neobvyklé módní kreace, některé odvážlivce ani
nebylo možné rozpoznat. Do této recese
se s chutí zapojily i paní kuchařky, kterým
to u vydávání oběda opravdu moc slušelo.
Školní družina se zase připojila do celého

projektu mluvou naruby. Byl to docela pěkný „mazec“ a nakonec nikdo nevěděl, kdo
je kdo a co je co a jaký je den.

Slovenský den

Dne 4. dubna 2012 se všechny 6. třídy
22. základní školy v Plzni zúčastnily Slovenského dne. Tento projekt se uskutečnil
v prostorách školy, byly využity učebny
vybavené interaktivními tabulemi i a dataprojektory. Šesťáci vytvořili 4 skupiny, které obcházely různá stanoviště. Seznamovali jsme se s naším sousedním státem.
Každou vyučovací hodinu jsme „prozkoumali“ jinou oblast. Věnovali jsme se historii, hudbě, přírodě, geografii. Srovnávali
jsme češtinu se slovenštinou a uváděli
jsme si zajímavá fakta o současném životě na Slovensku. Na některých stanovištích bylo pro nás připraveno i malé občerstvení v podobě slovenských sýrů. Tento
den se mi velmi líbil, dozvěděla jsem se
o našich sousedech mnoho nového.
Karolína Kliková, 6. B

Mgr. Jana Horešovská

Přijede Zuzana Michnová
i Petr Kalandra
Na snímku vítězové deskových her

Problematické je to, na co si lidé půjčují

Na téma Dluhová problematika se diskutovalo v zasedací síni ÚMO Plzeň 4. Zeptali
jsme se jedné z organizátorek Mgr. Evy
Žůrkové:
V čem je největší problém a co občany
v této problematice nejvíc zajímá a existuje nějaký recept na to jak z dluhů ven?
Největším problémem v případě dluhů je
malá finanční gramotnost lidí, kteří si nejsou často schopni sestavit domácí rozpočet tak, aby si dokázali spočítat, zda mají
bezpečně na splátky případné půjčky. Problematické je také to, na co si lidé půjčují.
Často se jedná o věci, které nutně nepotřebují, protože příliš podléhají reklamě
a nejsou schopni odložit aktuální potřebu. Typickým příkladem jsou spotřebitelské úvěry na vánoční dárky, dovolenou
a zbytné elektrospotřebiče. Za současnou
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předluženost domácností ovšem nemohou pouze lidé samotní, ale podporují je v
tom nesolidní poskytovatelé půjček. Ti jsou
v případě vysokých úroků schopni půjčit i lidem, u kterých je velmi pravděpodobné, že
svůj dluh nebudou moci splácet. Trendem
poslední doby jsou pak tzv. zprostředkovatelé půjček, kteří za nemalý obnos pouze
slíbí, že se pro svého klienta pokusí půjčku
zajistit, nijak mu ji však negarantují a většinou vůbec neseženou, čímž svého klienta
pouze uvrhnou do dalšího dluhu.
Jaká je tedy cesta z dluhů?
Za odbornými poradci přicházejí lidé až
v době, kdy nejsou schopni své závazky
plnit, což je staví do nevýhodné pozice vůči
jejich věřitelům. Mnoho případů by v případě časného zažádání o splátkový kalendář
u věřitele nemuselo skončit exekucí, která

V Doubravce se koná celá řada zajímavých akcí. Bezesporu mezi ně patří tradiční multižánrový festival Hudební rej. Letos
ho už popáté pořádá plzeňské hudební vydavatelství Avik. Na louce u sv. Jiří
nabídne v sobotu 23. června od čtrnácti
hodin návštěvníkům devět kapel. Sedm
českých a dvě z partnerského německého Regensburgu. A tak si budou moci posluchači vybrat z několika rozličných stylů
a hudebních žánrů. Příznivci dobré muziky
se mohou těšit na kapely Na starý kolena
band, Znouzectnost, na Zuzanu Michnovou s Oskarem Petrem a Petra Kalandru
s Memory Bandem. Pozvání přijaly i skupiny Ape Town, Apple, Slapdash, Rubiano
a dvě kapely ze zmíněného Regensburgu
Zarate a Booo boo ´s Soul Shack. Vstup je
zdarma. Podrobnější informace na:
www.hudebnirej.cz
(red)
je v dnešní době nejčastějším způsobem,
jak věřitelé vyžadují neřádně splácené pohledávky. Na prvním místě je prevence,
tedy zodpovědné hospodaření občanů,
v případě neočekávaných komplikací včasné řešení situace s věřitelem, tedy přenastavení splátek. Pokud se lidé dostanou do
situace, že své závazky již nejsou schopni
řádně plnit, přichází jako poslední možnost
institut oddlužení. O oddlužení si může
požádat každý občan, který je schopen
doložit, že během následujících 5 let uplatí min. 30 % všech svých závazků. (red)
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Legenda:

Vodorovně:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

A: zpočátku; promenáda
B: citosl. řevu; vrch na Českolipsku; označení vozu dálkové
dopravy; otec Boženy Němcové
C: loubí; citosl. bolesti; Jásonova žena; topné těleso
D: místo směnného obchodu; kapitola Koránu; 3. díl tajenky
E: ostych; šikmý; pořád; místo zasedání Světového ekonomického
fóra (Švýcarsko)
F: část Chebu; mletý tufový kámen; probělka; léčka
G: smalt; kaz dřeva; grafická technika; japonské bojové umění
H: cembalo; moderátor Receptáře; surovina k výrobě zátek
I: duševní otřesy; jméno am. herečky (Marilyn); 2. díl tajenky
J: ubytovací zařízení; něm. „lano“; záhrobí (zast.); brodivý pták
K: monolit; na jakékoli místo; rudná žíla
L: zn. kožichů; místo; jídlo; oblast ve stř. Itálii (hl. m. Řím)
M: domácky Lucie; latinská hra v kostky; jedovatá horská rostlina
N: řadová čislovka; milenec

Svisle:

Pomůcka: Cetnov, elace, lipid, Reep, stor, súra, tras, Uru
Tajenka: Prázdniny, dovolená, cestování
Znění tajenky z minulého čísla: Na svatého Jiří rodí se jaro

1: hnisavý váček; český tanečník a choreograf (Pavel)
2: etnikum od jezera Titicaca; stupeň rychlosti; ambaláž
3: zatáčka; žloutenka
4: 1. díl tajenky; druh stupňování příd. jmen
5: pokyn; okolo; zdroj energie (tuk)
6: ruský generál; švédsky „velký“; bridžová hláška
7: zámořský stát; odchod; neřádný
8: posel; náprava
9: německy „babička“; zůstatek na účtu; citosl. loučení
10: linout se; chem. prvek (Se); nápoj
11: nedostižný vzor; potřeba parašutisty; zkr. knockoutu
12: malovat; místnost pro rozmluvu
13: část boty; jezdec (zast.); němoherec
14: zn. obkladaček; saň; plod obilí
15: opět; nezastavěné místo v ulici; SPZ Louny
16: 8. třída gymnázia; palma; písmeno abecedy
17: lenivost; španělská exkrálovna; žádná věc
18: jízdenka; druh stanu

PRODEJNÍ VÝSTAVA STANŮ OPĚT
V PLZNI

UPOZORNĚNÍ
PRO SENIORY

LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
ANGLIČTINY A NĚMČINY
pro děti i dospělé
(od 550 Kč/týden)
POLOLETNÍ KURZY AJ, NJ, FJ
pro děti i dospělé
(od 1700 Kč/pololetí)
ANGLIČTINA PRO SENIORY
(750 Kč/dvouměsíční kurz)
ANGLIČTINA PRO RODIČE
NA MATEŘSKÉ
(750 Kč/dvouměsíční kurz)
– děti s sebou

Jazyková škola Clorenz
OD Centrum Doubravka
733 283 045

www.clorenz.cz
S tímto inzerátem sleva 10 %
na jakýkoliv kurz

nebo se nerozhodnete hned na místě, nezoufejte, vystavovaný sortiment je možné zakoupit i v obchodech Limansport
a HUSKY Outdoor Shop v Plzni nebo
na www.limansport.cz		
(Pi)

Změna místa prodeje
vstupenek do divadel

Chystáte si letošní dovolenou zpříjemnit
stanováním? Pak vám přijde jistě vhod
prodejní výstava stanů, která se uskuteční v Plzni na Slovanech v hale Lokomotivy od 14. do 29. června, a to denně od
11 do 19 hodin. V sobotu 30. 6. pak na
vás od 9 hodin čeká velký výprodej vystaveného zboží. Velká plocha haly umožní
vystavovatelům předvést téměř stovku
postavených stanů předních českých
i zahraničních výrobců. Budou zde k vidění jak malé expediční a turistické stany,
tak i velké rodinné stany vhodné pro kempování. V hale budou vystaveny nejen
stany, ale i spací pytle, karimatky, batohy,
kempingový nábytek a další doplňky zpříjemňující pobyt v přírodě. Nejenže se můžete těšit na různé akční a výstavní slevy,
ale součástí výstavy bude i „outlet“ oblečení a obuvi. Pokud výstavu nestihnete,

Úřad městského obvodu Plzeň 4, odbor
sociální, sděluje, že se mění prodejní
místo vstupenek do divadel. Nově se
budou vstupenky prodávat v přízemí
budovy ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55.
Prodej byl zahájen 28. května. Prodejní doba zůstává    stejná, tj. poslední
pondělí v měsíci od 8 hodin.

Nejste na to sami

Deset let působení střediska rané péče
v Plzni je významnou událostí, proto pořádáme 5. září od 16 hod v Tomanově ulici
č. 5. Zahradní slavnost, kde rádi uvidíme
bývalé i současné klientské rodiny, dlouholeté spolupracovníky z řad odborné veřejnosti, podporující úředníky a donátory.
Deset let s rodiči křehkých a přesto houževnatých dětí, s těmi, kteří obohacují náš
každodenní „běžný“ život, s těmi, kterým
osud druhých není lhostejný.
(pech)
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Mladí hasiči změřili síly

Sbor dobrovolných hasičů Doubravka
uspořádal v polovině dubna soutěž pro
družstva mladých hasičů z Plzně i okolí
XI. ročník Podchlumecké dětské soutěže.
Soutěž se konala na hřišti SK Plzeň-Bukovec a v lese u rozhledny Chlum. Mladí
hasiči plnili dvě disciplíny: štafetu dvojic
a branný závod. Štafety dvojic běhaly
na hřišti, branný závod se konal v lese
u Chlumu. Soutěže se zúčastnilo 18 pětičlenných hlídek mladých hasičů. Náš
obvod reprezentovala družstva z obou
sborů, které s mladými hasiči pracují,
a to SDH Doubravka a Újezd. Po sečtení
dosažených časů obou disciplín proběhlo vyhlášení výsledků a předání věcných
cen, všichni soutěžící byli oceněni. Sou-

těže se zúčastnili i mladí hasiči ze Všerub
a Šťáhlavic. Dětem se soutěž moc líbila,
počasí se také povedlo, sluníčko svítilo a
všichni zúčastnění se již teď těší na další
ročník.
Štěpánka Kanická, odbor PSČO

Turnaje ve vybíjené
V tomto měsíci se konaly tradiční turnaje
základních škol ve vybíjené, kterých se
zúčastnilo také družstvo děvčat z 28. ZŠ
v Rodinné ul. Dívky se probojovaly přes
obvodní kolo do kola okresního, kde se
umístily na krásném 3. místě a odnesly si
spolu s diplomem také pohár.
Mgr. Štěpánka.Tomanová

Proč tábory pořádáme

Chceme vytvořit prostor pro smysluplné
trávení volného času dětem. Pomocí aktivit na táborech tvořivé a umělecké aktivity, nácvik řešení problémových situací,
soutěže atd. rozvíjet vzájemné vztahy,
vytrvalost, tvořivost a zlepšování sebehodnocení. Protože většina aktivit probíhá ve skupině, důležitým cílem táborů je
„nácvik“ vytváření zdravých vztahů, rozvíjení schopnosti zapojovat se konstruktivním způsobem do skupiny a rozvíjení
schopnosti spolupráce či schopnosti řešit
konflikty.„Nabídka“ pozitivních vzorů pro

děti v osobách vedoucích (zaměstnanců
a především dobrovolníků) a modelů pro
sociální učení dětem, kterým tyto vzory
často chybí. Kontakt s dětmi na táboře
a s rodiči již během přihlašování a přípravných prací pomůže pedagogickým a sociálním pracovníkům střediska případně
identifikovat výchovné problémy, včetně
nebezpečí páchání kriminality a nabídnout
jim „postpéči“ během následujícího školního roku v různých programech.
Ředitel Salesiánského střediska mládeže
Mgr. Antonín Nevola

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH
Cesta za pokladem pirátů

30. 7. - 4. 8. 2012

7 - 13 let

sadilkova@sdbplzen.cz
377266953

900 Kč

Pro vynálezce a objevitele

6. - 11. 8. 2012

7 - 13 let

hauerova@sdbplzen.cz
736635736

1000 Kč

Start do školy

27. - 31. 8. 2012

9 - 13 let

gaierova@sdbplzen.cz
377266953

600 Kč

Děti ze 6. MŠ „cestují časem“

V letošním školním roce se děti ze Srdíčkové třídy 6. MŠ v Republikánské ulici vydaly
v rámci celoročního projektu „Cestujeme
časem“ na dobrodružnou cestu za novými
zkušenostmi i vědomostmi. Projekt je rozdělen do tří základních částí (Čas, Cesta
do pravěku a Zakletá princezna) a doplněný o oslavy a prožití každoročních svátků
i oslav výjimečných dnů. Během podzimu
se děti naučily rozlišovat různé časové
pojmy a úseky. Díky písničkám a básničkám doprovázeným pohybem a symbolickým vyjádřením toho, o čem vypovídají,
pochopily význam částí hodiny, dne i roku.
Vytvořili jsme i velký nástěnný roční kalendář poskládaný z jednotlivých i skupinových prací našich dětí. Ukončením části
„Čas“ bylo pozorování večerní oblohy společně s rodiči a procházka dětí noční zahradou. Pak jsme pokračovali cestou do
pravěku. Doby díky dinosaurům pro děti
velmi přitažlivé. Cestu do pravěku jsme
završili zábavně-naučným odpolednem.
Na školní zahradě jsme se sešli společně

s rodiči a na stanovištích děti plnily úkoly.
Stavěly DINOPARK, sestavovaly ještěry
z puzzlí, kreslily je. Říkaly dinosauří básničku, hledaly kosti, části kostry a zkameněliny v pískovišti a přenášely dinosauří
vejce přes překážky. Dík patří i rodičům
za jejich nápady, pomoc a spolupráci. Návštěva plzeňského Dinoparku už byla pro
děti jen potvrzením toho, co znají.

Louka u sv. Jiří bude
dějištěm akce Pilsenman
Jubilejní 10. ročník sportovní akce Pilsenman se uskuteční na konci prázdnin
v sobotu 25. srpna. Pořadatelé připraví
dva odlišné závody, oba budou probíhat v nádherném údolí řeky Berounky.
Terénní kvadriatlon je závodem pro ty,
kteří chtějí otestovat sami sebe. Očekávaný vítězný čas je kolem 5 hodin.
IBIS Pilsenman Easy je naopak závodem vskutku pohodovým. Startuje se na
břehu Boleveckého rybníka v 11 hodin,
po uplavání 600 metrů se běží na louku
k „Jiřímu“. Následuje 14 km na horském
kole a závěrečné 2 kilometry běhu. Novinkou je závod týmů, takže přemluvte své
kolegy a vyhrajte nad ostatními. V tombole můžete získat jednu z mnoha hodnotných cen, například voucher na pobyt
v některém z evropských hotelů IBIS nebo
kurz od jazykové školy Jipka.
Na louce u sv. Jiří bude kromě závodů
probíhat zajímavý doprovodný a dětský
program, bude připraveno občerstvení
a programem vás bude provázet nadšený
moderátor. Pořadatelé připraví překvapení v rámci oslavy deseti let existence závodu. Podrobnosti získáte na stránkách
www.pilsenman.cz, kde se můžete rovnou
přihlásit.
Tomáš Eisner

Inzerujte v Doubraveckých listech

Rada městského obvodu Plzeň 4 schválila placenou inzerci v Doubraveckých listech a odsouhlasila i platný ceník. Ten bude zájemcům o inzerci zaslán.
Další číslo DL vyjde 10. září 2012, uzávěrka materiálů do novin i inzerce je 20. srpna 2012.
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Máte rádi dobré jídlo a pití?
Přijměte pozvání na kulinářské hody

15. září ŽUMBEROVA VAŘEČKA
Na prostranství u kostela sv. Jiří proběhne 15. září zajímavá gastronomická
akce. Bude se při ní prezentovat zhruba deset oslovených restauračních zařízení z Plzně a Plzeňska.
„Chceme Doubravečákům i všem dalším zájemcům připomenout tradici české
kuchyně,“ říká Luboš Liška z pořádající
agentury. „Naším cílem je oživit zájem
širší veřejnosti o produkty české kuchyně,
která není zdaleka tak fádní, jak se někdy
jeví z běžné nabídky restaurací. Hlavním
lákadlem akce budou ochutnávkové soutěže. Soutěž má název „O Žumberovu
vařečku“. Hodnotí se v ní umění kuchaře
a restaurace, která na základě tradičních
ingrediencí a tradičního českého receptu
dokáže vytvořit originální pokrm. Soutěžící se předem dohodnou na tom jaká
jídla připraví, aby nabídka byla pestrá
a neochutnávali jen svíčkovou. Soutěž budou hodnotit diváci vhozením hlasovacího

lístku do schránky. „Kromě profesionálů
se mohou projevit i domácí kuchařští nadšenci,“ upozorňuje Luboš Liška.
PROČ PRÁVĚ ŽUMBERA
„Vycházíme z posledních poznatků historiků a archeologů,“ vysvětluje publicista
a mystifikátor Miroslav Anton, který se podílí na kulturním programu. „Rytíř Žumbera je údajně mýtická postava, která nemá
historický základ. Je charakterizován jako
symbol práva a bezpečí. Nebo snad byl
loupeživým rytířem? Při posledních průzkumech lokality kolem sv. Jiří byly odkryty zbytky středověké krčmy s kuchyní
a spižírnou, dochované zbytky nádobí
a kuchyňských potřeb. Na některých jsou
vyryty monogramy. Mimo jiné na torzu velké vařečky, která se zachovala v dobrém
stavu. Byly objeveny i zbytky popsaného
pergamenu, kde se objevují pravděpodobně jména tehdejších majitelů. Spřežkový pravopis jasně identifikoval jedno

Ve filmové nebe se proměnila 28. ZŠ
Kdybyste v uplynulých týdnech zavítali
na 28. ZŠ, možná byste si připadali jako
ve filmovém nebo divadelním ateliéru.
Kde jinde byste mohli potkat na chodbě
Sarumana, Gandalfa, Merlina, královnu
Mab, Ufňukanou Uršulu, Rona Weasleyho či krále Artuše? Zatímco do jiných škol
přicházejí učitelé, sem míří profesorka
McGonagallová, profesor Snape a slečna Metlová. K tomu si ještě představte
vyparáděné Barbie zpívající a tančící po
chodbách školy a pořádající zahradní párty v doprovodu Kenů a roztleskávaček.
Do toho se z jedné třídy ozývá recitace

poezie v angličtině, přerušovaná vytím
vlka vyhlížejícího Karkulku. Tak probíhaly
přípravy na 13. ročník krajské přehlídky
cizojazyčné recitace a dramatizace Ars
Poeticae a přípravy na natáčení videoklipu do celostátní soutěže s názvem Sing
a Song. V recitační části soutěže Ars
poeticae získala stříbrnou medaili Lucie
Pechová z devítky, která je členkou dramatického souboru, který získal 3. místo
za ztvárnění Červené karkulky a současně
1. místo za dramatizaci hry Galerie britských čarodějů.
Růžena Písková

z písmen jako Ž. Slovo, které se na pergamenu opakuje je „rytíř“. Pergamen je
restaurován,“ dodává Anton.
SOUTĚŽ DOBROMILY RETTIGOVÉ
Každý, kdo si myslí, že umí vařit českou
kuchyni, může poslat svůj recept do soutěže o nejlepší recept do redakce Doubraveckých listů. Z receptů vybereme tři nejoriginálnější a přímo na místě je kuchaři
uvaří. Odborná porota vybere vítěze.
Organizátoři připravili i „Soutěž Dobromily
Rettigové“. V ní se budou hodnotit veškerá jídla na „Žumberově vařečce“. Kromě
soutěžních pokrmů totiž budou restaurace
nabízet i ochutnávková menu. Samozřejmě opět z českých ingrediencí. Jídla by
měla postihnout kromě tradičního vepřového a hovězího i zvěřinu, drůbež a ryby
Rovněž produkty sladké kuchyně. Nabídku doplní několik druhů piv z malých českých pivovarů.
(red)

Velká cena Plzně
v Lobzích

Jednou z významných akcí, která se konala na střelnici v doubraveckém obvodu
v Plzni-Lobzích, byla Velká cena osvobození v Plzni. Sešli se zde závodníci z asi
36 zemí světa. Střelkyně Lenka Marušková je před olympijskými hrami v Londýně
ve výborné formě. „Kdyby přistála další
medaile, tak bych se rozhodně nebránila. Vím, že jsem mezi těmi, které by měly
na to postoupit do finále, jenže takových
závodnic tam bude dvacet, takže to bude
opravdu velká pranice," uvažuje česká
olympionička Marušková, která rostoucí
formu potvrdila během Velké Ceny osvobození v Plzni. Střelbu ze vzduchové pistole vyhrála, ve sportovní pistoli pak byla
druhá. V úvodu klání se uskutečnil na
střelnici pietní akt za účasti představitelů
obvodu, žáků základní školy a zástupce
střelnice.
Foto Eva Hajšmanová
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