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Zpravodaj městského obvodu Plzeň 4

Prožijte krásné a pohodové Vánoce

Vánoční strom před obvodním úřadem v Plzni-Doubravce už svítí.
Slavnostně ho rozsvítil starosta Michal Chalupný. Všem přítomným popřál pohodové a klidné vánoční svátky, hodně zdraví a štěstí v nadcházejících roce 2013.
Dětem pak bohatou štědrovečerní nadílku. Vánoční strom je laděn do tónů zlaté
a červené. Špičku zakončuje klasická zlatá vánoční hvězda. Rozsvěcení stromku, které sledovaly stovky lidí, předcházelo vystoupení sboru Javořičky ze ZUŠ
Bedřicha Smetany.

Odhazujeme poslední listy kalendáře, je čas vánoční. Dopřejme si
pozastavení v tempu současných
dnů. Člověk má v srdci potřebu něčeho, k čemu Vánoce dávají mimořádnou příležitost. Potřebu zažít přijetí, blízkost, porozumění, přátelství,
má touhu zažít společenství, rodinu.
Právě proto Vánoce, které tolik zdůrazňují význam rodiny, mají v sobě
i to, že vzpomínáme na dětství a snažíme se především dětem udělat radost a mít radost z toho, jak oni jsou
nadšeni a zaskočeni radostí. Vánoce
jsou časem naslouchání našim nejbližším. Nechť je čas vánoční časem
vnitřního zklidnění, pozastavení se
v kvapíkovém tempu dní i nalezením
štěstí, spokojenosti a vnitřního míru
v sobě samém. Otevřete svá srdce,
nebojme se dát najevo emoce, pocity,
tužby a přání. A darujme svým blízkým čas, lásku a úsměv. Není přece
větší radosti než radost z toho, že
můžu někoho obdarovat.
Hezké a klidné vánoční svátky.

Čertovské rojení a velká Mikulášská nadílka

Slavnostnímu rozsvěcení vánočního
stromu předcházelo Čertí rojení v atriu
obchodního domu Centrum. Početná
skupina čertů a andělů doprovázela
Mikuláše. Za nejlepší masku, básničku, či písničku dostaly děti sladkou
odměnu, kterou pro ně nachystali
organizátoři akce MO 4, ZKD Plzeň
a agentura Delex. Moc se líbilo vystoupení skupiny historického šermu
a tance Lancea. Přítomné zaujali plivači ohně. Z obchodního centra se pak
vydal průvod dětí s lampiony před budovu úřadu.

Foto na stránce Eva Hajšmanová

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Pilotní projekt v základní škole

V listopadu zahájili sedmáci 14. ZŠ v Plzni-Doubravce výuku s novými tablety, které
jim zapůjčil zřizovatel v rámci pilotního projektu Flexibook 1:1. Budou s nimi pracovat v hodinách fyziky, češtiny, přírodopisu
a občanské výchovy. Elektronické učebnice v tabletu nahradí klasické papírové
učebnice. Žáci se těší na hodiny, které se
stanou zajímavější a ubudou jim učebnice
v aktovce.

Doufáme, že takto žáky
i více motivujeme k vyhledávání dalších informací.
Děti mohou tablety využívat
i ve svém volném čase, včetně toho, že si do zařízení
stáhnou třeba vlastní fotografie. Obsah iPadů mají učitelé právo kdykoliv zkontrolovat. Učebnice upravené pro
použití v tabletech umožňují
například poslech nahrávek
či přímo odkazují na další
zajímavé informace spojené
s tématem. Učitelé je v hodinách ale využijí i jinak. Žáci se mohou se svým tabletem
připojit k interaktivní tabuli a na ní spolužákům představit prezentaci, kterou si doma
připravili. Zda se tablety typu iPad osvědčí
ve výuce, ukáže až praxe.
Helena Lišková,
ředitelka školy

Informace o volbě prezidenta republiky

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky byla dne 1. října 2012
vyhlášena volba prezidenta republiky
na dny 11. a 12. ledna 2013.
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den volby prezidenta
dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby
prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby
prezidenta dosáhl věku 18 let. Volba prezidenta se koná ve dvou dnech, kterými
jsou pátek a sobota. V případě, že žádný
z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů
ke zvolení, zajistí Ministerstvo vnitra, aby
se druhé kolo volby prezidenta konalo třináctý a čtrnáctý den po ukončení hlasování v prvním kole volby prezidenta, tj. 25.
a 26. ledna 2013.
Volba prezidenta bude zahájena v pátek
11. ledna 2013 ve 14.00 hodin a volební
místnosti budou otevřeny do 22.00 hodin. Druhý den volby prezidenta v sobotu
12. ledna 2013 bude možno hlasovat
v době od 8.00 do 14.00 hodin. V případě
druhého kola jsou časy stejné.
Na území městského obvodu Plzeň 4 bude
zřízeno 25 volebních okrsků, jejichž sídla
jsou stejná jako při minulých volbách.
Volič, který se nebude zdržovat v době
volby prezidenta České republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013
(případné druhé kolo ve dnech 25.
a 26. ledna 2013) ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky), na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo
konzulárním úřadě České republiky.
Volič může požádat (ode dne vyhlášení termínu volby prezidenta) o vydání voličského

průkazu na ÚMO Plzeň 4, Mohylová 61,
kancelář č. 13:
písemným podáním opatřeným ověřeným
podpisem voliče, doručeným nejpozději
7 dnů přede dnem konání voleb t.j. do
4. 1. 2013 (v případě konání 2. kola do
18. 1. 2013) osobně v úředních hodinách
v kanceláři č. 13 (Po, St 8.00-12.00 hod.,
13.00-17.00 hod., Út, Čt, Pá 8.00-14.00
hod.) nejpozději 2 dny přede dnem konání voleb t.j. do 9. 1. 2013 do 16.00 hodin,
(v případě konání 2. kola do 23. 1. 2013),
nutno doložit občanský průkaz
Handicapovaní voliči, kteří se chtějí volby prezidenta zúčastnit si mohou požádat
o přenosnou volební schránku před konáním volby prezidenta nebo v průběhu volby
prezidenta. Před konáním volby prezidenta
stačí zavolat na tel. č. 378 036 614 nebo
378 036 620 a pracovnicím ohlašovny
ÚMO P4 svůj požadavek nahlásit (uvede své jméno, příjmení, adresu, podlaží,
č. bytu, popř. i svůj telefon).
V průběhu hlasování může o přenosnou
volební schránku požádat přímo ve své
okrskové volební komisi.
Návštěvy u voličů s přenosnou volební
schránkou jsou možné pouze na území
volebního okrsku. Není možné si návštěvu
členů okrskové volební komise s přenosnou schránkou objednat do jiné části obvodu či města Plzně.
Hlasovací lístky a pokyny k hlasování budou všem voličům, podle zákona č.
275/2012 Sb., doručeny na adresu jejich trvalého pobytu, nejdéle do úterý
8. ledna 2013. V případě konání 2. kola volby prezidenta budou hlasovací lístky předány voličům přímo ve volební místnosti,
po oba dny volby prezidenta.

ZÁPIS
Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
rádi bychom Vás informovali, že pro školní rok 2013/2014 můžeme přijmout až
35 žáků do 1. ročníku (2 třídy). Těšíme
se na Vás a Vaše děti u zápisu ve dnech
15. a 16. ledna 2013.
Mgr. Helena Fenclová,
ředitelka ZŠ Plzeň - Újezd

Lampionový průvod
Lampionový průvod
prošel Červeným
Hrádkem. Zorganizovala ho TJ Sokol Červený Hrádek a zúčastnili se ho i malí sokolíci. Průvod a cestu ozařovala světýlka
mnoha lampionů. Mnohdy to po cestě vypadalo až strašidelně. Organizátoři postavili podél trasy svítící ohromné dýně přímo
pod starým stromem u křížku. Zde našly
děti i poklad, který zde jeden z organizátorů
akce nachystal. Bylo to moc hezké setkání
a všem, kteří se na něm podíleli, patří poděkování.

Štěpánka Kanická
odbor PSČO ÚMO P4

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Odstartovala stavba nového mostu
Na
starém
mostě
na Jateční ulici v Plzni-Doubravce byla odstartována výstavba nového
mostu přes Berounku.
Současně bude provedena rekonstrukce téměř
stoletého Masarykova
mostu, který bude sloužit
pro pěší a cyklisty. Historický Masarykův most
přes Berounku na Jateční ulici byl v roce 1997
prohlášen za nemovitou
kulturní památku a už několik let je jako technicky
nezpůsobilý vyřazen ze
Výstavba nového mostu byla odstartována za účasti hejtmana Plzeňského
kraje Milana Chovance, náměstka Jaroslava Bauera, starosty MO 4 Michala silničního provozu. První
Chalupného a dalších. Michal Chalupný (zcela zleva) předal před stříháním auta by měla po novém
slavnostní pásky hejtmanovi láhev šampusu. „Slíbil jsem hejtmanovi láhev mostě projet v červenci
šampaňského, až se začne stavět. Ale doporučuji ji otevřít, až budeme
na novém mostě zahajovat provoz,“ dodal s úsměvem starosta Doubravky. 2014. „Provizorní most
patřil ke slabinám dopraFoto redakce
vy v Plzni a jsme rádi,
že rekonstrukce začíná. Vždyť přes most vede například nejkratší cesta k Fakultní nemocnici. Doubravečáci a vůbec Plzeňané si rekonstrukci zasloužili už dávno,“ upozornil
starosta MO 4 Michal Chalupný. V současné době úsekem projede 21 200 vozidel denně
a současný stav komunikace neumožňuje tuto kapacitu zvýšit. Navíc na provizorní vojenský most nesměla nákladní auta. Zrekonstruovaná silnice, včetně nového mostu, zachytí
významný podíl tranzitní dopravy. Velmi důležité je hlavně propojení dvou velkých plzeňských čtvrtí Doubravka – Severní Předměstí. Provizorní most, sloužící dopravě v současné době, bude po zprovoznění nového mostu odstraněn. Po určitou omezenou dobu
budou tedy vedle sebe stát jako určitá zvláštnost mosty tři. Celkové náklady na stavbu činí
264 milionů korun. (red)

Sportovci podpoří mateřinku
Přes sto dětí by
mohlo
chodit
do dvou nových
pavilónů,
které
chce v areálu 54.
mateřské školy
nechat postavit
obvod Doubravka. Vyřešilo by
to alespoň částečně
problém
chybějících míst
v
předškolních
zařízeních.
ŠesMartin Straka
tice
mateřinek
v Doubravce se zhruba 600 místy je nedostačující a ředitelé musí odmítat stovky
dětí. Přístavby 54. MŠ mají být symbolicky
vyvedeny v modré a bílé, tedy v barvách
plzeňských hokejistů. Patronát nad školkou se sportovním zaměřením totiž přebírá
plzeňský hokejový klub v čele s Martinem
Strakou a měli by se připojit i fotbalisté
plzeňské Viktorie. Nicméně vedení obvodu nepočítá s finanční podporou indiánů.
„Na stavbu chceme dát peníze z vlastního
rozpočtu a další peníze musíme sehnat jinde,“ řekl starosta MO 4 Michal Chalupný.
„Přístavba přijde zhruba na dvacet milionů
korun. My máme připraveno šest a věříme,
že nám pomůže magistrát. Už s ohledem
na to, že náš obvod je dlouhodobě podfinancován,“ dodal Chalupný. Martin Straka uvítal aktivitu doubraveckých radních

a upozornil, že HC Škoda Plzeň chce
školku podpořit sportovními akcemi. „Zaměříme se na sportovní aktivity dětí,“ řekl
nejslavnější plzeňský hokejista, generální
manažer HC Škoda Plzeň Martin Straka.
„Jde nám o to, aby se děti pohybovaly
a neseděly jen u počítačů. Kdo ví, třeba tu
najdeme i nějaký velký sportovní talent. Já
jsem s hokejem začínal v pěti letech, kdy
mě táta odvedl na zimní stadion. V té době
byly jiné zimy než dneska, hodně jsme
chodili na Bolevák,“ zavzpomínal Straka
na své hokejové začátky. Doubravecká
školka se sportovním zaměřením podle
její ředitelky Lenky Šlechtové s dětmi cvičí, hraje míčové a orientační hry, celoročně
chodí na plavání a na bruslení, na polodenní vycházky a podobně. V porovnání s běžnou mateřskou školou tam mají děti až o 80
procent pohybu a sportu navíc.(der)
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SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se konec roku,
nastal čas vánoční
a to je vždycky dobré
ohlédnout se za rokem minulým a zrekapitulovat, co se
podařilo a naopak.
Jestliže jsem loni
psal o složité finanční situaci, musím
říci, že naše obavy se naštěstí naplnily
jen částečně. Například se nám podařilo zachovat dostatečné financování
dobrovolných hasičských sborů (dokonce díky nákupu nového vybavení bude
nepatrně vyšší než loni). A to, že jdeme
správnou cestou, ukázal nedávný požár
panelového domu, kdy doubravečtí dobrovolníci byli u požáru jedni z prvních.
I nadále se budeme snažit prosazovat
takový přístup, který na straně jedné
nebude plýtvat obecnými prostředky,
ale na straně druhé umožní efektivní
a ekonomicky zdůvodnitelné fungování jednotek dobrovolných hasičů. Když
jsme u úspor, jak ukázala nedávná analýza ekonomického úřadu Magistrátu
města Plzně, náklady na provoz městského obvodu Plzeň 4 (cena za úklid,
platy úředníků, svoz odpadu atp.) jsou
v přepočtu na srovnatelná měřítka zdaleka nejlacinější v rámci městských obvodů. Cílem není tupě šetřit, ale peníze
použít na potřebné věci. Letos se nám
například podařilo ušetřit přes 5 milionů
korun, které chceme použít na financování přístavby 54. MŠ, která by přinesla
104 nových míst. A to přesto, jak ukázala výše zmíněná analýza ekonomického úřadu, že náš obvod je každý rok
financován méně minimálně o 9,5 milionu korun. Bohužel se nám nepodařilo
v městském zastupitelstvu prosadit nápravu tohoto stavu, ale snad se to podaří v příštím roce. I přesto jdeme cestou, kdy vyjednáváme investice z jiných
než obvodních prostředků. Mezi takové
investice patří společná investice města a Plzeňského kraje, rekonstrukce
mostu na Jateční za téměř 270 milionů.
Jsem rád, že se mi podařilo přesvědčit
kolegy na Krajském úřadu o potřebnosti
této investice a chtěl bych jim za vstřícnost poděkovat. Sdružování finančních
prostředků je cesta, kterou půjdeme
i nadále a budeme vás o nich informovat. Z nových akcí, které se nám letos
vydařily, bych rád zmínil akci Žumberova vařečka, která se povedla a už teď
se můžete těšit na její druhý ročník. Nicméně bych rád touto cestou poděkoval
všem svým kolegům a zaměstnancům,

Vizualizace
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...pokračování slova starosty ze str. 3
a to napříč politickým spektrem. Společnou diskusí se nám daří řešit úkoly, které
jsou před nás postaveny. U většiny zastupitelů vítězí pocit služby občanům před laciným politikařením. A za to jim patří moje
i vaše poděkování. Vám, občanům našeho
obvodu, přeji hezké Vánoce, mnoho štěstí, zdraví a radosti v nadcházejícím roce
2013. A nenechme se zastrašit číslem 13.
Společně hledejme možnosti jak rozvíjet
náš domov, naši „Plzeňskou čtyřku“.
Starosta Bc. Michal Chalupný

Štrůdlování v gymnáziu

Gymnázium Luďka Pika v Plzni- Doubravce uspořádalo
akci nazvanou ´Velká Luďkova štrůdlová soutěž.´ Soutěžní klání zaštítěné časopisem
Luďěk, vzbudilo mezi studenty
skutečný zájem, zejména dívky se změnily na kuchařinky
a naaranžovaly své štrůdlíky
ve školní jídelně. O velké přestávce pak šli studenti ochutnávat a hodnotit ten nejlepší. Vítězkou se stala Adéla
Hajšmanová, jejíž štrůdl patřil nejen mezi
nejchutnější, ale i nejhezčí.

Speciální výstava vzácných psů

V Plzni-Újezdě se uskutečnila výstava plemene Akita inu. Speciální a hlavní cenu pro
nejlepšího představitele plemene předal
starosta ÚMO Plzeň 4 Doubravka Michal
Chalupný. Na výstavě se představila třicítka
psů od štěňat po veterány. Psíci byli ve zdrcující většině pěkně výstavně připraveni.
Pohár byl předán vítězi, tentokráte veteránovi, což nebývá v kynologii časté. Akita inu
je velký pes imponující svým elegantním
zjevem a velkým sebevědomím. Je to nejdéle cíleně chované plemeno psů v historii.
Od roku 1931 patří mezi zákonem chráněné
živočichy jako kulturní a přírodní památka
Japonska. (mah) Foto Eva Hajšmanová

Napsali jste nám

Jak jsme spali v družině

Každoročně pořádají vychovatelky 22. ZŠ pro děti nocování ve školní družině. Tentokrát si v družině ustlalo 24 žáků z oddělení Motýlů. Před večerkou se vydali na procházku lesem a „stezku odvahy“. Ochotné
maminky rozmístily po lese světýlka a úkoly. Děti pak
s učitelkou a vychovatelkou procházely lesem a poslouchaly tajemné zvuky. Jednoduchý úkol splnily všechny
děti a než šly do postýlek, čekala je diskotéka, soutěže
a občerstvení. Po pohádce na dobrou noc začaly pomalu usínat. Ráno posnídaly ve školní jídelně, sbalily
spacáky a karimatky a pádily do školy. Velkou pusu zaslouží všichni, kdo se na akci podíleli.
Vedoucí vychovatelka Alena Fialová

„Určitě jsem nepočítala s tím,
že vyhraji, nejsem žádná
kuchařka, ale nebojím se
do čehokoliv pustit. Docela
mi to zatím vychází,“ přiznala
Adéla. „Fakt je, že se mi těsto moc nepovedlo, dala jsem
do něj moc mouky a tak byl
štrůdlík trošku tvrdšího typu.
Ale na pohled vypadal lákavě
a to rozhodlo. Všechny nedostatky jsem
zamaskovala tak, že jsem ho posypala
moučkovým cukrem a nakonec chutnal
všem,“ dodala Adéla. Těsně před Vánocemi čeká studenty další neméně zajímavá
akce, soutěž o nejlepší vánoční cukroví.
(jh)

Drakiáda s hasiči
Sbor dobrovolných hasičů Doubravka
uspořádal po roce opět „Drakiádu“. Akce
byla určena pro děti, kteří navštěvují
kroužek Mladých hasičů v našem obvodu
a pro jejich známé. Draky pouštěly děti
na louce pod Chlumem a vyšlo i počasí,
protože vál příznivý vítr. I když šlo o soutěž,
zvítězili všichni, protože draci byli úžasní
a originální. Pořadatelé rozdali diplomy
a dobroty a pak si každý účastní opekl
svého buřtíka. SDH Doubravka

Výtvarná soutěž
Letos slaví 20 let od svého založení Dobrovolný ekologický spolek na ochranu ptactva. Při té příležitosti připravili
záchranáři výtvarnou soutěž nazvanou Pomáháme volně
žijícím živočichům aneb Jak to vidí děti. Soutěž je rozdělena podle věku dětí a zahrnuje tři základní okruhy. Zapojit se může každý kdo má rád přírodu. Odborná porota
složená z osobnosti zvučných jmen vybere ty nejlepší
v závěru ledna 2013. Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2013.
Podrobnější informace na www.desop.cz. Volat můžete
na číslo 777145960 nebo psát na adresu: DESOP, Záchranná stanice živočichů Plzeň, Zábělská 75, Plzeň. Na výherce čekají zajímavé ceny.

Doubravka, jak ji (možná) neznáte - 2. díl
Obrázek kreslila Věra Voříšková (rozená Hájková) a vy,
vážení čtenáři hádejte, o jakou část městského obvodu
Doubravka, jde?
Správná odpověď: Obrázek byl nakreslen z pohledu okna
dnešního domu rohu dnešní Staniční ul. č. 2 X Zábělské
č.18 směrem k dnešním domům stojících na Zábělské
č. 7 – č. 11, v minulosti zde bylo uhlířství (U) xová. V pozadí je vidět železniční trať směr Plzeň – Praha.

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.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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Výstava připomněla 80 let budovy
Zajímavá výstava v mázhauzu plzeňské
radnice připomněla 80. výročí kolaudace
školní budovy Gymnázia Luďka Pika. Autorem stavby je plzeňský architekt Hanuš Zápal. Expozice přiblížila historii památkově
chráněné funkcionalistické budovy tehdejších Pikových měšťanských škol zkolaudované v roce 1932, ale zároveň předsta-

Hasiči oslavili stovku

V letošním roce si připomněli 100. výročí založení svého sboru dobrovolní hasiči
v Plzni – Újezdě (SDH). K tomuto jubileu
uspořádali řadu poutavých akcí. Například
rockový bál, soutěže dětských družstev
v požárním útoku a utkali se i hasiči v kategorii mužů a žen. Pozvání na oslavy přijala například náměstkyně primátora města
Plzně Eva Herinková, zástupce městského
sdružení hasičů Petr Juzek, představitelé
MO Plzeň 4 v čele se starostou Michalem
Chalupným. Byla předána ocenění členům
SDH. Jedním z oceněných byl také nejstarší člen hasičského sboru, osmaosmdesátiletý Jaroslav Vít, který obdržel Řád
sv. Floriana. Toto vyznamenání se uděluje
za mimořádné výsledky v činnosti.
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám
touto cestou popřál
příjemné prožití vánočních svátků. Vám všem,
ale zejména dětem
pak bohatého Ježíška
a vánoční prázdniny
„na sněhu“, případně
„na ledu“. Do nového roku 2013 pak přeji Vám všem pevné zdraví, hodně lásky,
pohody a porozumění.

vila vzdělávací koncept i úspěchy studentů
současného gymnázia. Návštěvníci zhlédli
dobové dokumenty související se stavbou
budovy. Některé z panelů připomněly osobu
autora budovy Hanuše Zápala či plzeňského starostu Luďka Pika, po kterém je škola
pojmenována.

prosinec 2012

Na prvním snímku zprava dlouholetý ředitel
gymnázia Jaromír Kašpar, primátor Plzně
Martin Baxa, starosta MO 4 Michal Chalupný a zcela zleva místostarosta MO 4 Zdeněk Mádr.
Na druhém snímku účastníci slavnostní vernisáže.
Foto Eva Hajšmanová

Rádi se vrátili do lavic

V závěru letošního roku se
konal sraz bývalých žáků
28. ZŠ v Plzni v Rodinné
ulici, kteří do první třídy
nastupovali v roce 1972,
kdy byla škola otevřena.
Na sraz pozvali i své učitele
a vychovatele školní družiny. „Společně jsme si připomněli čtyřicet let naší školy,“ uvedla ředitelka Pavla
Jedličková. Současně dodala, že v rámci oslav se
konala a ještě bude konat
celá řada akcí. „Například
společné setkání s žáky
a kantory partnerské školy
z Regensburgu, povídání
s primátorem města Plzně Martinem Baxou, vánoční posezení bývalých i současných
zaměstnanců školy, tradiční školní ples, školní akademie v divadle Alfa a další zajímavé
akce,“ dodala ředitelka. (red)

Ing. Zdeněk Mádr, místostarosta MO Plzeň 4

Výroční koncert

V Domě hudby v Plzni se uskutečnil slavnostní koncert pěveckého sboru GLP (Gymnázia Luďka Pika), který doplnil letošní
oslavy školy. Koncert byl pojat jako ohlédnutí za činností pěveckého sboru, který je
nedílnou součástí kulturního života školy.
V průběhu večera nám sbor pod vedením
sbormistra Vladimíra Růžka „naservíroval“ spoustu krásných klasických i moderních písní. Poslechnout jsme si mohli jak členy současného
sboru, tak i bývalé absolventy gymnázia, nejen jako sólisty, ale i ve sborových číslech. Jana Forejtová, 6.L
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KŘÍŽOVKA

Legenda:

8

A: pevnina obklopená vodou; příkop
B: abort; snad (knižně); majitelka mlýna
C: zn. aviváže; kovbojská slavnost; odměna pro zprostředkovatele; tělesná výchova (zkr.)
D: prostředek na nádobí; tázací zájm.; pomluvy; limonádový hrdina
E: Akademie věd (zkr.); přibližné určení; člen sekty naháčů; vydavatel tiskopisů
F: opěrná; provaz; špan. „čepec“; malé ucho
G: začátek závodu; 3. díl tajenky; Hrabalův hrdina
H: druh nočního ptáka; pouzdro; spojení hřídelů
I: čínská filosofická cesta; putyka; elektronka; výtažek z bylin
J: latinsky „kruh“; neobdělávat; tumáte; prkenné stropy (nář.)
K: král zvířat; departement ve Francii; indický hud. nástroj; tmavnout
L: egyptský bůh; čuba; obchodní akademie (zkr.); indiánská zbraň; souhrny názorů
M: angl. „červený“; popelavět; semitská bohyně války; obilí seté
na podzim
N: druh písma; turecká hora

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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

Vodorovně:

Svisle:

Pomůcka: Aveto, CDN, Nord, orbis, otopal, red, Renn, toca
Tajenka: STAROSTA OBVODU PŘEJE ŠŤASTNÉ VÁNOCE

22. základní škola otevírá výběrovou taneční třídu

První výběrová třída tanečního směru v Plzeňském kraji
Nabídne zařazení dětí do umělecké třídy zaměřené na taneční a dramatickou výuku dětí v rámci povinné školní docházky ve školním roce 2013/2014.
Poskytne získání základních pohybových znalostí a dovedností v oboru moderního, klasického a lidového tance se zaměřením na jevištní a dramatický
projev. Vedení uměleckých tříd zaštítí bývalý sólista baletu Divadla J. K. Tyla
v Plzni, choreograf a tanečník Petr Čejka. Talentové zkoušky pro děti, které
nastupují do I. třídy ZŠ ve školním roce 2013/2014. Čas: 9.1. 2013, 22. ZŠ
Na Dlouhých 49, Plzeň - baletní sál, 13,00 - 17,00 hod. S sebou: dívky: gymnastický dres, „piškoty“, chlapci: tričko bez rukávů,leginy,taneční obuv. Vnější
scénické předpoklady: vhodné tělesné proporce, stavba těla - jevištní taneční zjev. Fyzické předpoklady pro tanec: vytočení a rozsah pohybu v kyčelních kloubech, dispozice pro skok, pohyblivost páteře, celková pružnost
a rytmus, pohybová koordinace, schopnost, improvizace a muzikálnost. Zápis
dětí do I. tříd a výběrové taneční třídy: 15.1 – 16.1.2013, 22.ZŠ, Na Dlouhých 49, Plzeň,13 až 17 hod. Info: 22.ZŠ Na Dlouhých 49, Plzeň, www.stormballet.com,tel: (+420) 378 028 731, (+420) 724 719 099,skola@zs22.plzen-edu.cz, www.22zsplzen.cz.

Silvestr a leden v PLUTU
Tak jako každý rok Divadlo PLUTO bude hrát i mezi vánočními svátky
a na Silvestra!
V pátek 28.prosince večer chystá 2.premiéru komedie PAPARAZZI ANEB INTIMNÍ ŽIVOT BULVÁRNÍHO NOVINÁŘE, v neděli 30.prosince v 15 a 19:30h.
představení pro celou rodinu - PLUŤÁCKÁ VARIACE SLAVNÉ HERVÉHO
OPERETY – Hrajeme tuš!Pro Nituš! a v pondělí 31.prosince od 15 hodin odpoledne tradiční silvestrovský rozjezd s komedií PAPARAZZI ANEB INTIMNÍ ŽIVOT BULVÁRNÍHO NOVINÁŘE. Divadlo PLUTO ve spolupráci s. Klubu
přátel chystá na 19. a 28. prosince večer premiéry komedie Oldřicha Dudka
s mnohaslibným názvem PAPARAZZI ANEB INTIMNÍ ŽIVOT BULVÁRNÍHO
NOVINÁŘEv titulní roli s Lukášem Langmajerem. Jeho partnerkami budou
Pavla Bečková, Kamila Kikinčuková v alternaci se Zuzkou Velichovou a Táňa
Krchovová v alternaci s Ivou Malatovou. Divadlo PLUTO vydává Dárkové poukázky na vstupenky 3+1 zdarma. K zakoupení v Divadle PLUTO před každým
představením od 12.listopadu. Ke každé poukázce získáváte kalendář Divadla
PLUTO zdarma, včetně čtyř kapesních kalendáříků! LEDEN V PLUTU: Středa
16. 1.2013 slavnostní zahájení roku PAPARAZZI, aneb intimní život bulvárního fotografa, neděle 20.1., 15 hodin Letem světem s kabaretem, Středa 23.1.
19,30 Hašlerkyády aneb Hašler v Kabaretu, Neděle 27.1.,15 hodin Poslušně
hlásím, že jsem zde, pondělí 28.1. 19,30 Paparazzi..., středa 30.1, 19,30 Zieglerka.

1: piják; stříbrná mince
2: japonský pohádkový soudce; český herec; náš kosmonaut
3: 1. díl tajenky
4: zvuk zvonku; MPZ Kanady; nenasycený uhlovodík; býv. název německé republiky
5: dravý pták; hájová bylina; hl. m. Bulharska
6: druh vinné révy; malajský pán; něm. spisovatel
7: kaz; zástup; smluvit
8: masový pokrm; výpravná báseň; chem. zn. astatu
9: ostravský podnik; jezero na hranici USA a Kanady
10: velký podnos; hrdina
11: inic. herce Růžka; duševní pohnutí; latinský překlad bible
12: část Plzně (okolí Dobřan); čin (básn.); germánská litera
13: laboratorní nádoba; ten, kdo hádá; březno
14: ženské jméno; nepárové veslo; domácky Atanas; ukaz. zájmeno
15: charaktery; indonéské souostroví; angl. „chyba“
16: 2. díl tajenky; předložka
17: brašna; upravit zvuk hud. nástroje
18: italský nár. park ; pryč

Akce v D klubu – prosinec 2012:
Soboty v D klubu:

17.12. 15.00 hod. vánoční zdobení

Akce pro děti:

29.12. 16.00 hod minisilvestr – Manéž smíchu

Akce pro školy – přihlášky předem:

13.12. a 20.12. 8.30 a 10.00 hod. Medvědí Vánoce
– pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ
17.12 a 18.12 8.00 - 12.00 hod. vánoční zdobení
– pro ZŠ

Akce pro seniory:

13.12. 15.00 hod. Operetní melodie – Melodie krásných Vánoc

Akce v D klubu – leden 2013

Akce pro školy - přihlášky předem
14.1. a 21.1. 8.30 a 10.00 hod. Uličnice opice (Divadlo Dráček) – pro MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ
Akce pro veřejnost
5.1.2013 9.00 hod. Turnaj deskové hry – BANG!
26.1. 16.00 hod.Karnevalový rej s Cucínem
Soboty v D klubu
19.1. 9.00 hod.Kurz – skládané papírové kabelky
(candy bags)
Pořady pro seniory
10.1. 15.00 hod. Duo Pygmalion – písničky I. Simonové a M. Chladila
24.1. 15.00 hod. Cesta kolem světa – nejslavnější
evergreeny

Informace a přihlášky:

D klub, Zábělská tř. 54B, 312 00 Plzeň
tel: 377461173, mob. (9-16) 724602740
mail: michalkovaanna@plzen.eu

www.dklubplzen.cz
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Doubravka očima osobností

Vážení čtenáři, druhým dílem pokračuje náš seriál, který představuje plzeňskou městskou čtvrť Doubravka očima osobností této
významné městské části Plzně. Rodáků, starousedlíků a těch, kteří s ní spojili svůj život. Dáváme tím zároveň prostor vám, našim
čtenářům, abyste nám napsali své tipy, či náměty na osobnost spjatou s touto městskou lokalitou.
Mezi ty, kterým Doubravka učarovala, patří i fotografka Eva HUBATOVÁ.

Doubravku mám ráda, neboť symbolizuje
30 let mého spokojeného rodinného života

Proč máte ráda Doubravku?
Doubravku mám ráda, neboť symbolizuje založení mé rodiny a prožití spokojených tří desítek let s manželem a dětmi
Arnoštem (30 let) a Evou (20 let). Jejich
prostřednictvím jsem se záhy zapojila
do zdejších sportovních i kulturních aktivit
a navázala mnohá přátelství.
Co se vám tu líbí?
Líbí se mi tu krásná příroda v přilehlém
okolí. Mojí srdeční záležitostí je v každém
ročním období přírodní rezervace Zábělá.
Čeho si vážíte, co vás tu těší?
Vážím si dobrých sousedských vztahů, ale
také podpory rodiny, která mi po celá léta
vytváří optimální podmínky pro realizaci
mých četných aktivit. Těší mne mimo jiné
příležitostná setkávání s klienty denního
stacionáře Jitřenka i ZŠ a MŠ pro zrakově
postižené a vadami řeči. Tato dlouholetá
neformální přátelství vyplynula z mých
pravidelných návštěv za účelem mediální
podpory jejich četných aktivit. Seznámení
se se zmiňovaným prostředím, ale jistě
i má vrozená empatie, mělo patrně vliv
na volbu oboru mého vysokoškolského
studia se sociálně-psychologickým zaměřením.
Jak se vám zde žije?
V místě svého bydliště jsem spokojená.
Poznala jsem zde řadu pozoruhodných
lidí a mnozí z nich se stali i námětem
mých reportáží. Zastávám názor, že
na každém je něco zajímavého, jde jen
o to projevit zájem o své okolí.
Čím si myslíte, že jí prospíváte, nebo
můžete prospět?
To, že si řádně plním povinnosti nájemníka panelového domu, považuji za sa-

Fotografka Eva Hubatová

mozřejmé. Čím jí prospívám? Z pozice
fotoreportérky jsem za ta léta z místa svého bydliště publikovala mnoho reportáží.
A čím jí mohu prospět? I nadále mapovat
aktuální dění a svá umělecká díla prezentovat ve veřejných prostorách.
Měla byste na závěr nějaké přání?
Všem spoluobčanům bych ráda popřála
pohodové Vánoce a spokojený rok 2013.
(ol)
VIZITKA
Eva Hubatová se narodila 7. května
1956 v Plzni. Dětství prožila v harmonické rodině v městské části Roudná.
V Doubravce žije rovných 30 let. Zde
také založila rodinu a vychovala dvě
děti. Letošní rok je pro ni jubilejní,
neboť je to rovných 20 let, co se fotografování stalo její velkou životní vášní. Zpočátku se jednalo o amatérské
zachycování rodinných událostí, ale

v roce 1996 začala přispívat i na stránky denního tisku, což trvá dodnes.
Od té doby pořídila bezpočet zdařilých
snímků a stala se pohotovou fotoreportérkou. Při civilním zaměstnání sekretářky, rodině, aktivní fotoreportérské činnosti a pěti křížky na krku ještě
vystudovala vysokou školu. Po jejím
dokončení, v roce 2008, z detailů destruktivních zdí a zašlých zákoutí začala pomocí počítačové techniky vytvářet
originální umělecká díla, pro která zvolila i přiléhavý název FOTOINFORMEL
/fotografie zpracovaná spontánní abstraktní výtvarnou technikou/. Uspořádala již řadu tuzemských i zahraničních
prezentací. Kromě charitativní výstavy v africké Zambii podpořila i mnoho dalších dobročinných projektů.
S tématy svých ojedinělých uměleckých děl vydala čtyři knihy – Fotografický informel/2008, Fotoinformel/2009,
Poetický fotoinformel – ve spolupráci/2009 a Touha duše/2001. Je členkou
Unie výtvarných umělců PO, Sdružení
výtvarníků ČR, České federace fotografického umění a Syndikátu novinářů ČR.

SOUTĚŽ

Soutěžte s námi o originální uměleckou
fotografii Evy Hubatové.
Otázka: Jak dlouho se Eva Hubatová zabývá svojí uměleckou tvorbou FOTOINFORMEL.
Odpovědi zasílejte na adresu´: Delex, Denisovo nábřeží 4,301 00 Plzeň a označte
heslem OSOBNOSTI.

Správná odpověď z minulého čísla

na soutěžní otázku z minulého čísla Doubraveckých listů je: Petr Březina se poprvé objevil za mixážním pultem v roce 1970. Z vylosovaných správných odpovědí vyhrávají knihu Petra Březiny Vzpomínky diskotékového dědka tito tři čtenáři: Jitka Kubíková, Lýdie
Beránková a Ivan Lehký, všichni z Plzně. Vylosovaným výhercům gratulujeme. (red)

TIP NA VÁNOCE

Postup:

Vánočka mojí babičky

Z droždí, trochy mléka, mouky a cukru
uděláme kvásek. Do
mísy dáme všechny
ingredience kromě
rozinek a mandlí.
Přilijeme mléko, kvásek a rozpuštěné sádlo
a máslo (pozor, nesmí být horké). Zaděláme těsto, nakonec přidáme rozinky
a část nasekaných mandlí, po zapracování do těsta necháme těsto přikryté utěrkou
vykynout.
Po vykynutí rozdělíme na tolik stejných
dílů z kolika copů budeme vánočku plést.

Z dílů stočíme kuličky, které necháme
opět asi půl hodiny přikryté vykynout. Pak
vyválíme jednotlivé válečky a upleteme
vánočku. Opět ji necháme dobře vykynout. Pak potřeme rozšlehaným vajíčkem, posypeme rozsekanými mandlemi
a dáme péct. Pečeme asi hodinu. Hotovou vánočku pocukrujeme.

Ingredience:

10 g sůl, 200 g cukr moučka, 150 g sádlo,
2 ks žloutek, 1 kg hladká mouka,
100 g mandle loupané, balíček rozinek,
50 g másla, 1 vanilkový cukr, 50 g droždí,
5 dl mléka, půlku muškátového oříšku
(strouhaný).

Obnova vodovodu Mohylová ulice

V období od 15. 11. 2012 do 31. 5. 2013
bude Vodárnou Plzeň prováděna rekonstrukce vodovodu v Mohylové ulici - v úseku od výjezdu z Rapidu (ul. Na Lopatárně)
po Masarykovu ul. V důsledku stavební
činnosti bude docházet po jednotlivých
etapách k uzavírkám vozovky, které si
vyžádají mimo dopravního omezení i dočasnou změnu v městské hromadné dopravě. Provizorně dojde k přeložení tras linek
č. 28 a č.30 a zastávek. Pro autobusovou
linku č. 30 budou zřízeny provizorní zastávky v ulici Staniční, v blízkosti křižovatky
s ulicí Mohylová a dále v blízkosti křižovatky
s ulicí V Malé Doubravce. Pro autobusovou
linku č. 28 budou na objízdné trase zřízeny
obousměrné náhradní zastávky v Zábělské
ulici u křižovatky s ulicí Pod Chlumem.

Doubravka, Lobzy, Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá
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SLUŽBY POD JEDNOU STŘECHOU
Správa bytových domů SVJ

HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

CO
CO TO
TO JE
JE PRŮKAZ
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
NÁROČNOSTI BUDOVY
BUDOVY ?
?
Někdy se mu nesprávně říká energetický štítek, ale správně se jmenuje Průkaz energetické náročnosti budovy. Není žádnou
novinkou, termín se objevil již ve vyhlášce o hodnocení energetické náročnosti budov platné od 1.7.2007. Dosud se provádělo
hodnocení budov pro všechny novostavby a starší ve větší míře rekonstruované budovy
Poté, co Sněmovna přehlasovala prezidentovo veto a odsouhlasila novelu zákona o hospodaření energií, se však soubor budov,
které budou průkaz potřebovat, výrazně rozšiřuje. Zákon vstupuje v platnost již 1. ledna 2013. Proto je dobré se připravit.

KTERÉ
KTERÉ BUDOVY
BUDOVY PRŮKAZ
PRŮKAZ MUSÍ
MUSÍ MÍT
MÍT ?
?
1. Nové budovy (mimo stanovené výjimky). V jejich případě se průkaz vystavuje ve fázi projektu, který je ohodnocen z hlediska
spotřeby energií. Nový dům se musí vejít do tříd A až C. Pokud plánovaná stavba dopadne hůře (třídy D až G), musí se změnit
projekt, a to tak, aby se dům dostal do tříd A až C. Průkaz je součástí stavební dokumentace.
2. Při větší úpravě již dokončené budovy. Větší se rozumí změna na více než 25 procentech celkové plochy obálky budovy nebo
vlivu více než na 25 procent spotřeby energie. Je to tedy například celkové zateplení budovy.
Nechat zpracovat průkazy musí vždy ten, kdo staví, prodává nebo pronajímá, tj. majitel domu

KTERÉ
BUDOVY PRŮKAZ
PRŮKAZ BUDOU
BUDOU MUSET
MUSET MÍT
MÍT ??
KTERÉ BUDOVY
Od 1. ledna 2013 Při prodeji budovy nebo její ucelené části (například bytu) a při pronájmu domu.
Od 1. července 2013 Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské
policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
Od 1. ledna 2015 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2.
Od 1. července 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
Od 1. ledna 2016 Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
Od 1. ledna 2017 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m 2.
Od 1. ledna 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m 2.

KTERÉ
BUDOVY PRŮKAZ
PRŮKAZ NEBUDOU
NEBUDOU MUSET
MUSET MÍT
MÍT ??
KTERÉ BUDOVY
Chaty, chalupy a další objekty k rekreaci * stávající samostatně stojící obchody, školy, mateřské školy, jesle, továrny a další výrobní
budovy včetně zemědělských, sportoviště včetně přilehlých objektů (například šatny u fotbalového hřiště).

KDO
PRŮKAZY ZPRACOVÁVÁ?
ZPRACOVÁVÁ?
KDO PRŮKAZY
Průkazy zpracovávají energetičtí specialisté. „To jsou lidé s oprávněním vydávat Průkaz energetické náročnosti budovy. Seznam
odborníků je publikován na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu,“
V seznamu je aktuálně asi tisíc lidí, takže pokud budete průkaz po Novém roce potřebovat, neměli byste váhat.

Přibíráme nová společenství vlastníků do správy za výhodných podmínek:
správa domů, poměrová měřidla, rozúčtování tepla, rozúčtování vody,
non - stop havarijní dispečink

Energetický specialista
Ing. Martin Jandoš
Energetický specialista,
Číslo oprávnění : 0139
e-mail: martin.jandos@plzenskesluzby.cz
tel.: 603 225 895

Hlavní sídlo
Doubravecká 2760/1
301 00 Plzeň

Pobočka Doubravka
V Malé Doubravce 30
312 00 Plzeň

Pobočka Blovice
Hradišťská 148
336 01 Blovice

tel.:
377 499 421, 377 499 433
mob.:
603 222 000
infolinka: 800 505 505
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