
 
 

Digitalizace přichází do Plzně 
 Od léta se digitalizuje vysílání ČT poté zřejmě Novy i Primy

Během posledního dubnového pondě-
lí byl vydán Technický plán přechodu 
(TPP) na digitální vysílání pro celé Čes-
ko. Plzeň se dočká pozemního digitálního 
vysílání ještě letos, a to zřejmě u všech 
čtyř začínajících multiplexů. 
Doposud v Plzni přijímali digitální vysí-
lání z Domažlicka obyvatelé některých 
dobře situovaných čtvrtí. Zejména v 
Doubravce, Letné a Lobzích bylo možno 
dálkově (na venkovní anténu) chytat toto 
vysílání z domažlického Vraního vrchu, 
nicméně si tento příjem zajišťovali hlav-
ně nadšenci. 
Jízdní řád české digitalizace, která je na 
rozdíl od západní Evropy o to důležitější, 
že pozemní příjem využívá cca 70 % 
českých domácností, stanoví čtyři, pro 
občany nejdůležitější, změny. Jednak 90 
denní lhůtu pro masovou kampaň, kterou 
budou diváci lákáni k nevyhnutelnému 
přechodu, dále datum spuštění přísluš-
ného digitálního multiplexu (MPX), 
termín vypnutí analogového kanálu, 
jakož i období, po které budou analog i 
digitál vysílat nad příslušnou oblastí 
souběžně. 
 „Povinnou kampaň k ukončení analogo-
vého vysílání a zahájení provozu MPX1 
odstartuje ČT nyní po vydání TPP ne-
prodleně, v 2. polovině května,“ sdělil 
Štěpán Janda z tiskového útvaru ČT. Od 
konce srpna by mělo na 34. kanálu vysi-
lače Plzeň – Krkavec analogové vysílání 
ČT2 nahradit digitální. (Analogová ČT 1 
bude brzy přesunuta ze 34. kanálu na 27. 
kanál a na tuto pozici se dočasně přesune 
ČT2.) 
 
Piktogram na obrazovkách 
 „Na 34. kanálu (na ČT 2) bude vysílán 
informační piktogram (speciální symbol 
známý z Domažlicka), informační lišta a 
speciální informační spot, což umožní 
divákům rozlišit, zda se jich tato etapa 
vypínání analogového vysílání týká či 
nikoli,“ doplňuje Janda. MPX 1 nahradí 
analogové vysílání ČT2, vypnutí této 
stanice však nebude v rámci regionu 
plošné, protože na vysílači Krašov (6. 
kanál) a souvisejících převaděčích bude 
zachována. Na rozdíl od „jedničky“ nemá 
„dvojka“ v regionu zajištěno pokrytí 
v takovém rozsahu jako ČT1. 

Obdobný postup se očekává také u dru-
hého a třetího MPX. I zde budou provo-
zovatelé vysílání (Nova a Prima) dávat 
divákům na vědomí, že k určitému datu 
bude analogové vysílání na příslušném 
kanále vypnuto. Druhý MPX má být 
spuštěn na 48. kanálu a třetí na 52. kaná-
lu. Spuštění se u obou předpokládá nej-
později v říjnu tohoto roku, nicméně za 
podmínky, že tyto televize se nevysloví 
proti TPP a budou pro potřeby těchto 
MPX předávat své nynější analogové 
kmitočty. 
Čtvrtý MPX má být spíše prostorem pro 
regionální vysilatele. V Plzeňském kraji 
neexistuje specifická regionální stanice. 
Co se zde nakonec bude nacházet, závisí 
na Radě pro rozhlasové a televizní vysí-
lání. 
 
Od Západu na Východ 
TPP je vytvořen tak, že postupně zabez-
pečí přechod na digitální televizní vysí-
lání ve všech regionech. S výjimkou 
Jeseníku a Zlína dojde k celkovému 
vypnutí analogu k 11. 11. 2011. 
Západní část státu včetně Plzně je digita-
lizována přednostně s ohledem na pokro-
čilou digitalizaci v Rakousku a hlavně 
Německu. Tamní digitální vysilače způ-
sobují problémy divákům českého analo-
gu. Ze stejného důvodu byl již před ča-
sem digitalizován prioritně vysilač Do-
mažlice – Vraní vrch. 

Pro příjem pozemního digitálního TV 
vysílání je třeba pořídit si tzv. set-top-
box, čili převodník signálu, který se 
připojí mezi stávající anténu a televizor. 
Pro sledování digitálu na počítači nebo 
notebooku je třeba si pořídit DVB-T 
kartu nebo USB modul. Na trhu jsou 
dostupné i digitální televizory, nacházejí 
se však ve vyšších cenových kategoriích 
a není mezi nimi tak pestrý výběr jako u 
set-top-boxů, které lze pořídit v obchodní 
síti od tisíce korun.  Pavel Netolický 

zastupitel ODS

Multiplex Termín dle TPP K 
I. (ČT, ČRo) srpen 2008 34 
II. (Nova…) říjen 2008 48 
III. (Prima…) říjen 2008 52 
IV. říjen 2008 63 

Vážení spoluobčané, 

právě se Vám dostává do ruky dal-
ší vydání Doubraveckých listů, které, 
jak doufám, Vám přinese nové infor-
mace o dění v rámci městského obvo-
du Plzeň 4.  

Ještě než se začtete do dalších článků, 
je vhodné na tomto místě poděkovat 
všem těm z Vás, kteří v době dubna a 
května nezapomínáte vzpomenout 
památky padlých v první a druhé 
světové válce, ať už z řad vojáků či 
civilních osob. Je potěšitelné, že, ač 
přímých svědků a  pamětníků stále 
ubývá, je mnoho z Vás, kteří si událos-
ti vzdálené desítky let stále připomíná-
te a udržujete ve své paměti s  vědo-
mím, že ti, kteří zapomenou svoji his-
torii, jsou odsouzeni  prožít si ji znovu.  

V tomto  předprázdninovém čísle 
najdete již upoutávku na tradiční 
Doubravecký den, který proběhne 
začátkem září na obvyklém místě v 
Lobezkém parku. Tak jako v minulých 
letech proběhne oblíbený volejbalový 
turnaj, vystoupí zástupci Doubravec-
kých spolků a občanských sdružení, 
bude připraven i další program pro 
děti i dospělé,  vystoupí i zajímaví 
hosté a na úplný závěr celého dne se 
můžete těšit na ohňostroj.   

Avšak to bude až k podzimu. Ještě 
před zahájením léta bude na louce u 
sv. Jiří probíhat dne 21. června 2008 
hudební festival s názvem „HUDEBNÍ 
REJ“. Na festivalu vystoupí nejen 
regionální kapely, ale hosté z blízkého 
Bavorska. Vyznavači dobré hudby se 
tak mají na co těšit. 

Věřím, že v tomto čísle najdete nejen 
to co  Vás zajímá, ale i odpovědi  na 
své možné otázky. Pokud tomu tak 
nebude, budeme rádi pokud své při-
pomínky či náměty pošlete na adresu 
moji či redakční rady. V době před 
letními prázdninami Vám přeji slu-
nečné léto, bez mraků na obloze či 
Vaší duši. 

JUDr. Hynek Brom 
starosta 
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Nová univerzita míří do Plzně. Má zde 170 studentů. 
V metropoli západních Čech realizuje 

od září 2007 výuku regionální středisko 
Metropolitní univerzity Praha, o.p.s., 
známá pod dřívějším názvem Vysoká 
škola veřejné správy a mezinárodních 
vztahů v Praze, o.p.s. Ta vznikla jako 
obecně prospěšná společnost v roce 2001 
a patří mezi nejstarší a zároveň elitní 
soukromé vysoké školy v ČR. Ve spolu-
práci s Ústavem mezinárodních vztahů 
naše vysoká škola akreditovala doktor-
ský studijní program Mezinárodní vztahy 
a evropská studia. Tímto získala VŠV-
SMV v Praze status univerzity a změnila 
název. 
V letošním akademickém roce má cca.  
2.600 studentů, kteří si mohou vybírat 
celkem ze sedmi bakalářských, čtyř 
magisterských a jednoho doktorského 

oboru. V Plzni studuje v níže zmiňova-
ných oborech 170 studentů. 
V průběhu dosavadní existence plzeň-
ského střediska navázalo toto úspěšnou 
spolupráci s mnoha institucemi státní 
správy a samosprávy v Plzeňském kraji, 
jako např. Krajský úřad PK, Krajské 
ředitelství Policie ČR, Hasičský zá-
chranný sbor PK, Celní ředitelství PK, 
Finanční ředitelství PK, Úřad městského 
obvodu Plzeň - Slovany, Magistrát města 
Plzně atd. 
Plzeňské středisko MUP sídlí v budově 
Střední průmyslové školy elektrotech-
nické v Koterovské ulici 85 na Slova-
nech. Nabízí zde dva bakalářské a jeden 
magisterský studijní obor v kombinované 
formě studia. 
V Plzni lze navštěvovat bakalářské obory 
Veřejná správa a Mezinárodní vztahy a 

evropská studia, magisterský obor Ev-
ropská studia a veřejná správa. 
Kombinovaná forma studia se vyznačuje 
absolvováním výuky pětkrát za semestr, 
vždy jednou za tři týdny v sobotu, což je 
velká výhoda zejména pro pracující 
uchazeče. Do kombinovaného studia 
jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích 
zkoušek. Podrobné informace o studij-
ních oborech a jejich obsahu, přihláš-
kách, školném atp. jsou dostupné na 
webových stránkách www.mup.cz. 
S plzeňským střediskem MUP se poten-
ciální zájemci mohou seznámit na Dnech 
otevřených dveří. Nejbližší se konají 17. 
června, 2. a 24. září vždy od 16:30 hodin 
v sídle školy v budově SPŠE, Koterov-
ské ul., Plzeň – Slovany. 

Marcel Bezděk 

Festival Hudební rej přivítá letní slunovrat U Jiřího 
Do Doubravky přijedou kapely B.A.M., Neboysa, T4, Groove Brothers a další 

V sobotu 21. června 2008,  na letní 
slunovrat,  proběhne jednodenní festival 
Hudební rej na louce u sv. Jiří v Plzni 
Doubravce. 
Tento nový multi žánrový festival vzniká 
za podpory MO Plzeň 4, Plzeňského 
kraje a Nadace 700 let města Plzně. Jed-
ním z mnoha cílů je vytvoření nové hu-
dební přehlídky sestávající z kapel nejen 
z různých oblastí Čech, ale v rámci pří-
hraničního styku i z přilehlého Bavorska. 
Dalším cílem tohoto projektu je podpora 
různých hudebních regionálních skupin, 
jak českých tak bavorských, jejichž au-
torská a interpretační úroveň je již na 
velmi solidní úrovni. V neposlední řadě 
je tento festival další možností prohlou-
bení styků města Plzně s partnerskými 
městy Bavorska v kulturní oblasti.  
Festival bude jednodenní a celková délka 

 festivalu je stanovena na deset hodin. 
Hudební rej začíná  ve 14,00 a bude 
končit přibližně  ve 24,00 hod. V tomto 
čase  každá zúčastněná skupina bude mít 
prostor  zhruba v délce jedné hodiny  pro 
své vystoupení. 
V prostoru konání festivalu bude umístěn 
informační stánek, ve kterém se budou  
prezentovat  zúčastněné skupiny. Kromě 
toho zde budou k mání zdarma  i  propa-
gační materiály zajímavých turistických 
cílů města Plzně i partnerských němec-
kých měst. Toto je zajišťováno ve spolu-
práci s Centrem Bavaria Bohemia 
v Schönsee. 
Vstup je zdarma a těšit se můžete na 
oblíbené kapely. Z plzeňských skupin na 
festivalu vystoupí  populární B.A.M., 
originální folkrocková sestava  NEBOY-
SA, legendární skupina Petr MACH zde 

 pokřtí své zbrusu nové druhé CD. 
Z Mostu pak dorazí zajímavá skupina 
ZDARR, hrající world music s prvky 
balkánského folklóru .  
Vrcholem festivalu pak jistě bude skupi-
na T 4, ve které hrají legendy českého 
rocku - Roman Dragoun, Stanislav Ku-
beš a Vladimír Guma Kulhánek. Další 
legendou na festivalu pak bude  Radim 
Hladík  a jeho Blue Effect Unplug. 
Z Bavorska zavítají skupiny  Nordgau 
Monophones z Nabburgu a Groove Bro-
thers  z Regensburgu . 
Pokud bude festivalu přát počasí a bude 
pozitivně  přijat veřejností, stane se jistě 
základem pro novou originální a neo-
koukanou přehlídku, která by se mohla 
každoročně opakovat v tomto krásném 
prostředí doubravecké louky u sv. Jiří. 

Jiří Sláma 

Poslední etapa výměny občanských průkazů 
V letošním roce probíhá posled-

ní etapa výměny občanských prů-
kazů bez strojově čitelných údajů 
za občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji (strojově čitelnými 
údaji jsou dva řádky písmen, číslic 
a znaků na spodním okraji přední 
strany občanského průkazu). Po-
vinnost provést výměnu mají obča-
né, kteří vlastní občanský průkaz 
bez strojově čitelných údajů vydaný 
do konce roku 2003. Žádost o vy-
dání nového občanského průkazu 
by měli podat nejpozději do 
30.11.2008. Tato výměna nepodlé-
há správnímu poplatku. Žádost 
mohou občané podat na oddělení 
správních činností Magistrátu města 

Plzně, nám. Republiky 16, v úřední 
dny: pondělí a středa od 8:00 do 
18.00 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 
do 12:00 hod. Mohou také využít 
službu objednání přes internet na 
adrese: www.uradbezcekani.cz, aby 
se tak vyhnuli případným delším 
dobám čekání. 
Povinnost vyměnit občanský průkaz 
se netýká občanů narozených před 
1.1.1936, kteří vlastní občanský 
průkaz, ve kterém mají vyznačenou 
dobu platnosti „bez omezení“ nebo 
„platnost prodloužena bez omeze-
ní“. Tyto průkazy zůstávají nadále 
platné. Stejně tak občanské průkazy 
se strojově čitelnými údaji platí po 
dobu v nich uvedenou. (šk) 

V rámci Hudebního reje se veřejnost setká i se Sta-
nislavem Kubešem ze skupiny T4. Foto: V. Samek 



Unikátní přenosový autobus zamířil do Doubravky 
1. dubna 2008 se ve venkovních 

prostorách Českého rozhlasu Plzeň 
uskutečnila malá slavnost u příležitosti 
předání historického rozhlasového 
přenosového autobusu do rukou 
ČSAD, které jej využije jako exponát 
pro připravované muzeum autobusů a 
vleků. 
Autobus vyrobila KAROSA, n.p. Vy-
soké Mýto v roce 1971 na podvozku 
AVIA A-30-N a vybavila jej speciální 
rozhlasovou technikou. Obsaditelnost 
autobusu je 4+1 osob. Takovýchto 
rozhlasových autobusů bylo vyrobeno 
pouhých 11 kusů. 
Za účasti novinářů a velkého množství 
pracovníků rozhlasu, z nichž mnozí 
strávili právě v tomto přenosovém 
autobusu dlouhá pracovní léta, předal 
ředitel ČRo Plzeň, Zdeněk Levý, klíč-
ky od vozidla řediteli ČSAD autobusy 
Plzeň, a. s., Miroslavu Huclovi. 
Autobus bude zrenovován touto spo-
lečností ve spolupráci s tradičním part-
nerem BONAVIA servis, a. s., který 
také zajistil odtažení autobusu pomocí 
zvláštní techniky do garáží ČSAD v 
Doubravce. Na základě podepsané 

dohody s Českým rozhlasem pak bude 
autobus propůjčován na jím pořádané 
akce pro veřejnost. 
Přenosový speciál se tak zařadil po bok 
dvou historických autobusů ŠKODA 
706 RTO - KAR a KAROSA ŠL 11 - 
Turist, které naše společnost již vlastní 
a v minulosti vzorně zrenovovala. 

V současné době rovněž probíhají 
práce na obnově osobního vleku za 
autobusy, k jehož dokončení by mělo 
dojít ještě v letošním roce. V budoucnu 
se společně všechny vozy stanou sou-
částí připravovaného malého muzea 
linkové dopravy v areálu této společ-
nosti v Plzni - Doubravce.  (pr)

Opět se chystá na září 
 Den 4. obvodu 

Každý obvod má svůj den radovánek. Ten 
Doubravecký se chystá na 6. září. 
Den plný kulturního, zábavního i soutěž-
ního programu se uskuteční čerstvě po 
prázdninách opět v Lobezském parku na 
ploše pod 1. Základní uměleckou školou. 
Těšit se můžete na hlavní i vedlejší scénu, 
naučně zábavní program pro děti, který 
bude využívat zajímaného krajinného rázu 
místního parku, muziku i občerstvení. 
Svůj team můžete rovněž přihlásit do 
tradičního volejbalového turnaje, který 
bude hostit na svém víceúčelovém hřišti 
Salesiánské středisko mládeže. 
Dějiště akce je dostupné z linek MHD  
č. 30 (zastávka U Astry, popř. Rolnické 
nám.) a z konečné trolejbusu č. 13. 
Podrobný program bude uveden na letá-
cích, v MHD, tisku a vývěskách.        (kp) 

Újezdské děti vystavovaly v sále Doubravecké radnice 
Počátkem jara byla zasedací síň 

ÚMO P4 vyzdobena výtvarnými pracemi 
dětí ze Základní školy Plzeň - Újezd.  
Ačkoli tuto školu navštěvují děti jen do 
páté třídy, úroveň vystavovaných prací 
byla obdivuhodná. Byly tu k vidění ke-
ramické figurky, zátiší s květinami, kolá-
že z papíru i textilu, oblíbené pohádkové 
postavičky.  

Jarní byliny, kreslené tuší, byly dokonce 
doplněny čínskými básněmi, které v 
hodinách českého jazyka vymyslely děti 
ze čtvrté třídy. 
Vernisáž zahájila ředitelka školy Mgr. 
Helena Fenclová spolu s místostarostou  
obvodu Zdeňkem Mádrem. Poté už se o 
program postaraly děti. Několik písniček 
zazpíval pěvecký sbor Zvoneček a děti z 

kytarového kroužku předvedly, jaké 
akordy se už naučily. 
Nechybělo ani pohoštění, o které se 
postarali sponzoři z řad rodičů. V letoš-
ním školním roce už to byla druhá výsta-
va újezdské školy. Protože měla veliký 
úspěch, je už teď jasné, že určitě nebyla 
poslední. Eva Markvartová 

ZŠ Plzeň - Újezd

Foto: Zbyněk Hupák 



POSTŘEH 
Byrokracie v množství větším než nutném ve věcech stavebních 
Finanční instituce často požadují po klientech-stavebnících úřední doklad, který se však nevydává

Jistě si občané Doubravky všimli, že 
spousta panelových i rodinných domů se 
zatepluje, mění se okna, opravují střechy, 
mění výtahy. Vlastníci rodinných domů, 
stejně jako bytová družstva či společen-
ství vlastníků mají větší možnosti získat 
na tyto stavební práce různé dotace a 
úvěry.  
Odbor výstavby ÚMO Plzeň 4 se jako 
stavební úřad stále častěji setkává 
s požadavky stavebníků vydávat na tyto 
udržovací práce stavební povolení či 
ohlášení. Důvodem je požadavek posky-
tovatelů dotací či úvěrů doložit nějaké 
vyjádření stavebního úřadu. Přitom velká 
většina udržovacích prací a stavebních 
úprav, jako je zateplení pláště budovy vč. 
střechy či výměna střešní krytiny a vý-
měna oken - zmiňme ty nejčastější - 
žádnému povolování či schvalování 

stavebního úřadu nepodléhají (samo-
zřejmě existují výjimky jako památkově 
chráněné stavby apod.).  
Stavební úřad, jako orgán státní správy, 
může svěřenou státní moc vykonávat 
pouze v rámci zákona, svěřených pravo-
mocí a prostředky a postupy zákonem 
určenými. Jinými slovy, může konat 
pouze to, co je mu zákonem dovoleno 
nebo nařízeno a tak, jak je mu zákonem 
určeno. Jestliže stavební zákon nevyža-
duje vydání stavebního povolení či ohlá-
šení, stavební úřad je prostě nesmí vydat. 
Pokud by tak učinil, pohyboval by se 
mimo rámec svěřených pravomocí a 
vydaná listina by byla od počátku ne-
platná.   
Poskytovatelé dotací a úvěrů tak, asi ve 
své neochvějné důvěře v mocný stavební 
úřad, žádají vyjádření, které nelze vydat.  

Žadatel o dotaci se tak dostává do trapné 
situace, kdy z jedné strany slyší: „Před-
ložte povolení!“ A z druhé: „To nemů-
žeme vydat!“  
Hydra byrokracie si ale ani v tomto pří-
padě nenechala hlavu useknout a poža-
davek bank a dotačních fondů se změnil. 
Ano, hádáte správně. Dokumentace pro 
dotaci již nevyžaduje povolení nebo 
ohlášení, ale potvrzení, že dotované 
práce nevyžadují povolení ani ohlášení.  
Tzv.  bankovní autobyrokracie s poža-
davkem vydání úředního papíru o tom, 
že na věc není třeba vydání žádného 
úředního papíru, je dokonalá. Přitom by 
stačilo řídit se zákony. To by ale pro 
úvěrové pracovníky bank a fondů zna-
menalo se je naučit, a učení bolí, a není 
čas ..a .. a .. a  úřední autošiml řehtá  
a řehtá.  (rs) 

Hasiči z Újezdu provedli nejlepší požární útok. Úspěchy se dostavily i dalším 
Dne 26. 4. 2008 proběhlo na stadionu 

ve Štruncových sadech Městské kolo 
v Požárním sportu dobrovolných hasičů 
okresu Plzeň-město. Z našeho obvodu se 
zúčastnilo šest soutěžních družstev mužů 
a po dlouhé době jsme měli zastoupení 
všech 4 sborů našeho obvodu.  
SDH Doubravka a SDH Újezd zapojily 
svá družstva do dvou kategorií - katego-
rie muži a kategorie muži nad 35 let. Za 
krásného slunečního počasí proběhly 
všechny disciplíny požárního sportu – 
běh s překážkami na 100 m, štafeta  
4 x 100 m a požární útok (tzv. královská 

disciplína). V kategorii mužů v požárním 
sportu vyhrálo družstvo Doubravky a 
bude okres Plzeň-město reprezentovat 
v měsíci srpnu na krajském kole. Druž-
stvo z Červeného Hrádku obsadilo 11. 
místo a družstvo Újezdu skončilo na 16. 
příčce.  
V disciplíně běh na 100 metrů s překáž-
kami se stal přeborníkem našeho okresu 
Petr Bulín z SDH Doubravka a na dru-
hém místě skončil Jan Diviš, také  
z SDH Doubravka. Oba budou Plzeň-
město taktéž reprezentovat na krajské 
soutěži. 

V kategorii muži nad 35 let se provádí 
požární útok a nejlepší výsledek před-
vedlo družstvo mužů z Újezda, které po 
dlouhé době zvítězilo a přála bych Vám 
vidět jejich radost. Na 3. místě skončilo 
družstvo mužů z Bukovce a družstvo 
Doubravky obsadilo 4. místo. 
Co dodat? Pouze popřát družstvu mužů 
z Doubravky, aby jim i na krajské soutě-
ži přálo sportovní štěstí. Sportovní čin-
ností si členové jednotlivých hasičských 
sborů zdokonalují fyzickou přípravu pro 
zásahovou činnost, kterou vykonávají 
pro občany. Štěpánka Kanická

 

Muzeum strašidel láká 
Muzeum strašidel se nachází v pod-

zemí hotelu Centrál na západní straně 
nám. Republiky v samém centru města 
Plzně. Už od 16. století býval domem 
hostinským, dnes hotelem Centrál. Dům, 
jako celá Plzeň, je protkán pověstmi, 
pohádkami, tajemnými bytostmi a straši-
dly.  
S úsměvem a nadsázkou nahlédneme do
světa pohádek a kouzel zapomenutých 
časů ze staré Plzně a okolí. Bájný kníže 
Radouš, vodníci, čarodějnice, Saracénský
čert, ohnivý pes, draci a jiná havěť ne-
stoudná patří neodmyslitelně k našemu 
kraji pod Radyní. Pojďte se s námi krásně 
bát. Vaše Muzeum strašidel Plzeň. (pr) 

Otvírací doba: 
- duben – říjen denně 10.00 – 18.00 hod. 
- listopad – březen  

pondělí zavřeno 
 ostatní dny 10.00 – 18.00 hod. 

Kontakt, objednávky pro skupiny 
tel: 377 455 590, 602 101 233 
e-mail: info@muzeumstrasidel.cz 
www.muzeumstrasidel.cz 



POZNÁMKA ZASTUPITELE 
Most na Jateční... 

Jako dítko školou povinné si při 
cestách autobusem na Bolevák nebo 
Lochotín pamatuji, že tam ten most 
vždy „smrděl“. Dnes už blízká čistička 
drsným odérem okolí zatěžuje daleko 
méně.  

Přesto tento most, lidově řečeno, 
pro změnu dnes „smrdí průšvihem“. 
Co se děje? Onen most byl stavěn 
v předválečném období, jako součást 
místní komunikace. Nikdo nemohl 
předpokládat, že v sedmdesátých letech 
vznikne Lochotínské sídliště, ani 
nikoho tehdy nemohlo napadnout, že 
jednou v blízkosti vznikne závod 
Ferony s jejími v minulosti často 
přetíženými „náklaďáky“. To vše vedlo 
k tomu, že se z tohoto svého času 
architektonického skvostu stal jeden 
z nejzatíženějších plzeňských mostů. 

 Jeho kondici nepřispěly ani blízké 
zásahy leteckých bomb za druhé 
světové války ani absolutně podceněná 
údržba poválečných a v podstatě též 
současných let. Výsledek je patrný – i 
přes částečné opravy je most v takovém 
stavu, kdy jsem zaregistroval názor, že 
při nejhorším scénáři se může i zřítit. 

O problém tohoto mostu se zajímám 
od roku 2004, přičemž již tehdy byl 
jeho stav alarmující. Argument, který 
byl zodpovědnými orgány používán 
v odpovědích na mé otázky, byl ten, že: 
„Nemá cenu v současnosti do mostu 
investovat, protože se bude brzo 
realizovat silnice I/20, což je propojení 
dálnice od dnešní Olympie s výpa-
dovkou na Karlovy Vary, která 
problém vyřeší“. To „brzo“ se za čtyři 
roky přetransformovalo do „někdy“, a 
to snad po roce 2010.  

Podle zástupců Ředitelství  silnic a 
dálnic ČR  by první etapa mohla začít 
snad v druhé polovině roku 2009. Ta 
bude spočívat ve vybudování 
čtyřproudové silnice od Lochotína 
s provizorním napojením v místech 
dnešních viaduktů na stávající 
komunikaci Jateční. Zároveň by se 
vedle nynějšího mostu měl začít 
budovat most nový. Ale tento nový 
most nebude čtyřproudový, ale pouze 
dvouproudový. Most, který by finálně 
měl být na čtyřproudé silnici I/20, by 
se „někdy“ měl budovat za stávajícím 
železničním mostem směrem na 

Roudnou. Jde Vám z toho hlava 
kolem? Mně ano, takže zrekapituluji:  
Stávající most padá, bude tedy na něm 
omezena doprava a bude se doufat, že 
zatím nespadne. Alespoň do podzimu 
roku 2008, kdy bude vedle něj 
vybudován provizorní příhradový (ne 
pontonový, jak je někdy uváděno) most 
vojenský. Za další rok začne výstavba 
dvouproudového mostu, která by měla 
trvat dva roky. A most čtyřproudý? Na 
to mně nikdo nebyl schopen odpovědět. 
Takže řidiči, cestující MHD, prostě 
většina obyvatel, která tuto trasu 
využívá, bude skřípat zuby minimálně 
ještě 6 let… A co je na tom nejhorší? 
Nejrychlejší napojení nemocnice na 
Lochotíně s Doubravkou vede právě 
tudy.  
Takže i když má poznámka na jednání 
městského zastupitelstva vzbudila u 
některých zastupitelů nemístné veselí, 
zeptám se znovu:  
„Vedení města, nebudou nám lidé 
umírat v sanitkách cestou do nemoc-
nice v dopravní zácpě?“  

Bc. Michal Chalupný 
zastupitel ČSSD 

Doubravečtí zavzpomínali na vojenské i civilní oběti světových válek 
Letošního jara, stejně jako v létech 

předcházejících, Úřad městského obvodu 
Plzeň 4 připravil vzpomínková shro-
máždění k uctění památky občanů 

zemřelých za II. světové války. 
Dne 17. dubna 2008 se uskutečnily pietní 
akty k uctění památky zemřelých občanů 
při náletu 17. dubna 1945. Shromáždění 

se konala u pomníku padlých 
občanů v Sousedské ulici a u 
pomníku obětí náletu na Jateční 
ulici u Kovošrotu. I přes chladné 
a deštivé počasí se památce 
zemřelých přišlo poklonit a 
položit květiny mnoho našich 
občanů, zástupců organizací, 
stran i hostů.  Při této příležitosti 
byla v budově Úřadu městského 
obvodu Plzeň 4 v Mohylové ulici 
instalována výstava pamětních 
fotografií a dokumentů z těchto 
tragických událostí.   
V odpoledních hodinách téhož 
dne pak proběhl pietní akt orga-
nizovaný KSČM. K pamětní 
desce v budově Konzervatoře 
Plzeň v Habrmannově parku 
byly položeny květiny  k uctění 
památky 38 dětí, které před 63 
lety zahynuly i se svou učitelkou 
v budově zdejší školy.  
Dne 30. dubna 2008 se uskuteč-
nila ve spolupráci Úřadu 
městského obvodu Plzeň 4 a 
Leteckého historického klubu 
Plzeň vzpomínková pietní akce 

na počest padlých Čs. letců z Plzně, 
rodáků z Doubravky – Karla Pavlíka, 
Václava Šindeláře a Aloise Záleského. 
Po projevech starosty MO Plzeň 4  
Hynka Broma a pana Václava Tomana 
z Leteckého historického klubu Plzeň 
byly položeny věnce a květiny k pamětní 
desce na budově Konzervatoře Plzeň. 
Zúčastnilo se mnoho našich občanů, 
významných hostů i pozůstalých po za-
hynulých letcích. K důstojnému průběhu 
celého odpoledne přispělo i krásné a 
slunečné počasí.V Habrmannově parku u 
příležitosti této akce účinkoval Junior 
orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany.  
Dne 5. května 2008 se přišel poklonit 
památce zemřelých občanů a položit 
květiny k pomníkům padlých z  II. 
světové války v Plzni – Újezdě, ve 
Hřbitovní ulici a na střelnici v Plzni - 
Lobzích starosta MO Plzeň 4  Hynek 
Brom. K této akci se připojil i Svaz 
důchodců Plzeň – Doubravka.  
Dne 29. května 2008 v 11h se uskutečnil 
poslední pietní akt, a to v Plzni - Lobzích 
u pomníku Stanka Vodičky, vůdce 
rumburských rebelů, jejichž příběh byl 
též zfilmován. Akce byla věnována 
obětem I. světové války. 

Anna Doerrová 
sociální odbor

Starosta a místostarosta 4. obvodu se chystají položit
květiny k pamětní desce v budově Konzervatoře. 



Předsudky brání handicapovaným najít důstojnou práci 
Lidí s různými druhy zdravot-

ního postižení je v současné době 
podle dostupných statistik více než 
650 milionů. Míra neaktivity těchto 
lidí v produktivním věku je mnohem 
vyšší než u ostatního obyvatelstva. 
Celkově je v EU 52% zdravotně po-
stižených v produktivním věku neak-
tivních ve srovnání s 28% lidí bez 
postižení. 
 Znevýhodnění lidí se zdravotním po-
stižením na trhu práce se projevuje 
v mnoha ohledech. Jsou více zastoupeni 
mezi nezaměstnanými a mají 
v průměru i nižší příjmy. I když absol-
vují školu a přípravu na povolání, je-
jich očekávání se zřídkakdy naplní, je-
jich zkušenosti na počátku dospělosti 
jsou často poznamenány frustrací a 
zklamáním. Ti, kterým se podaří za-
městnání najít, jsou většinou soustře-

děni na pracovních místech s nízkými 
nároky a nízkou mzdou. K tomu se  
přidávají problémy spojené s pře-
konáváním překážek v oblasti dopravy, 
bydlení a pracovního prostředí. Přes 
rozsáhlou osvětu handicapovaní  stále 
narážejí na předsudky zaměstnavatelů 
a spolupracovníků, což dále zhoršuje 
jejich nelehkou situaci.  V některých 
případech jsou konfrontováni 
s rozhodováním, zda nastoupit nejistou 
pracovní kariéru za cenu rizika ztráty 
sociálních dávek. 
K řešení jejich postavení významně 
přispěla úmluva Spojených národů o 
právech lidí se zdravotním postižením 
přijatá v prosinci 2006. Obsahuje plat-
formu, na základě které se mohou do-
máhat rovného zacházení v oblasti lid-
ských práv. Podobná ustanovení o je-
jich právech jsou obsažena i v úmluvě 

ILO (Mezinárodní organizace práce) 
z r. 1983 (č. 159) o pracovní rehabi-
litaci a zaměstnávání lidí se zdravot-
ním postižením, kterou ratifikovalo 80 
zemí. 
Legislativní zajištění práv by však ne-
bylo účinné bez konkrétních opatření 
v oblasti státní politiky, která mají na 
zřeteli sociální začlenění a ekonomické 
uplatnění lidí s různým stupněm posti-
žení na otevřeném trhu práce nebo 
v různých typech chráněného, případně 
podporovaného zaměstnání. Zpráva 
ILO zkoumá trendy v těchto různých 
kategoriích státních opatření, pouka-
zuje na charakter existujících problémů 
a obsahuje některé návrhy směřující 
k provedení úmluvy Spojených národů. 

Jaroslava Hrabáčková 
vedoucí sociálního odboru 

Chceme žít v zeleni? 
Takovou otázku by si měl položit 

každý z nás. Vždyť čtvrtý plzeňský 
obvod se dosud může pyšnit nejedním 
krásným  zákoutím zeleně, které potěší 
oko každého obyvatele. Oč příjemnější 
je  pohled do nádherně kvetoucích 
parkových ploch, než do  šedých a 
strohých asfaltových chodníků. Pro 
nejednoho z nás je  procházka 
Doubravkou stále  příjemným pohla-
zením po duši. Kde jinde lze v dnešní 
uspěchané době zklidnit krok a vdech-
nout příjemnou atmosféru, než právě u 
rozkvetlé zeleně? Odbor životního 
prostředí MO P4 se proto ze všech sil 
snaží tyto vzácné lokality dochovat a 
obnovovat, aby ta trocha radosti zů-
stala zachována i pro budoucí gene-
race. Velmi často však naráží na van-
daly a zloděje, kteří výsledky jejich 
práce ničí.  
V minulém roce se začala rozsáhlá 
obnova keřového pásu při Masarykově 

ulici. Pokračovala úspěšně, novým vý-
sadbám se dařilo. Pracovníci odboru 
životního prostředí se radovali, že  
dojde k celkovému zkulturnění a obno-
vení funkčnosti tohoto pásu. Bohužel 
marně. Naši bezohlední spoluobčané, 
kteří  nechtějí mít krásné okolí, ale jen 
a jen svůj kousek zahrádky před 
domem nebo chatou,  začali konat. 
Hbitě rozkrádali nově vysazené keříky  
a ani si neuvědomili, že tím naruší 
plánované zapojení celé skupiny. 
Tento pás je totiž navržen  tak, aby  
plnil svůj okrasný efekt celoročně.    A 
stálé dosazování nových a nových 
kusů není ve finančních možnostech 
obvodního úřadu. Proto se Vás všech 
znovu ptáme: „Chcete žít v zeleni?“ 
Pokud si odpovíte, že ano -  pak Vás   
prosíme o jedno: „Nebuďme lhostejní 
a chraňme si naše společné okolí – 
vždyť to děláme i pro naše děti“. 

Irena Moulisová, ŽPD 

Úspěšný předškolák 
Letos poprvé nabízí 14. ZŠ 

pro své budoucí žáky setkání 
nazvaná „Úspěšný předškolák“. 
Jak sám název napovídá, jedná 
se o přípravu, která má před-
školákům usnadnit jejich vstup 
do školy. Ve čtyřech hodinách, 
které probíhají ve čtrnáctiden-
ních intervalech, si děti pro-
hlédnou školu a s učitelkami 
projdou různými aktivitami, 
které vedou k tomu, že se děti 
do školy těší. 
Budoucí žáčci hrají seznamo-
vací a adaptační hry, plní první 

jednoduché úkoly zaměřené na 
správné držení tužky, učí se 
postihovat shody a rozdíly. Po-
vídáme si také o významu přá-
telství, vzájemné pomoci, o 
bezpečném chování ve škole, o 
pořádku či nepořádku.  
Vrcholem našich setkání je se-
známení s interaktivní tabulí, 
které děti daly vlastní název 
"Kouzelná televize". Věříme, 
že se projekt Úspěšný před-
školák stane oblíbenou aktivi-
tou, kterou rádi zopakujeme i v 
následujícím školním roce.  (hl)

Prázdninový provoz 
mateřských školek  
V období letních prázdnin bude v MO 

Plzeň 4 prázdninový provoz mateřských 
škol zajišťován pouze v měsíci červenci, 
kdy bude otevřena 50. mateřská škola, 
ul. Družby č. 4 na Doubravce, která byla 
určena jako sběrná mateřská škola pro 
první měsíc hlavních školních prázdnin 
v roce 2008. Z hlediska dostupnosti je na 
velmi dobrém místě, je možné využít 
MHD – trolejbusy č. 10, 16 a autobus 
č. 30. 
V měsíci srpnu budou uzavřeny všechny 
mateřské školy v obvodě. Rodiče, kteří 
potřebují umístit dítě během srpna, jsou 
informováni o sběrných mateřských 
školách v jiných obvodech, nebo i o 
jiných zařízeních, které tuto službu během 
prázdnin poskytují (např. Dětský 
stacionář při Nemocnici u Sv. Jiří s.r.o.). 
Rádi bychom touto cestou popřáli všem 
dětem krásné prožití prázdnin. 

(fin)



Sparťan obhájil své prvenství na doubravecké půdě 
První díl GIANT LIGY přilákal na 

Rapid 88 startujících. Stáli zde vedle 
sebe za výběr ČR silničáři Petr Kubias 
s Ondřejem Sosenkou, cyklokrosoví re-
prezentanti Petr Dlask (FIDEA) 
s Kamilem Ausbuherem (EXE JEANS) a 
bikoví reprezentanti Milan Spěšný (Me-
rida) a Ivan Rybařík (KHS Cenytisku 
cz). 
Nejsilnějším týmem byla však formace 
pražské SPARTY v čele s Jirkou Nesve-
dou, který vyhrál hned první bodovací 

spurt. Peloton se držel pohromadě pouze 
do 10. km, kdy se díky aktivitě jezdců 
ASC Dukly Praha rozdělil na dvě sku-
pinky. V čele závodu se tak ocitla sku-
pina vedená Vojtěchem Hačeckým (ASC 
Dukla Praha). Náskok však byl smazán 
po necelých 6 km. K nejdelšímu sólo-
vému úniku se odhodlal Tomáš Okrouh-
lický (AC SPARTA PRAHA), vydržel 
před pelotonem kroužit 9 km. Důležité 
body se tak rozdělovaly v hromadných 
spurtech, kde měl nejvíce sil Nesveda, 

ale souboj o vítězství mu znepříjemňoval 
Martin Zlámalík (PRODOLI Racing 
Team), který vyhrál i závěrečný dvojná-
sobně bodovaný spurt. V soutěži aktivity 
se nejvíce dařilo Hačeckému se Zelinkou 
(oba po 2b).  
GIANT LIGA je nejdelší silniční seriál 
kriterijních závodů v Čechách. V 
letošním roce absolvují jezdci ve 
sportovním areálu SKP RAPID SPORT 
celkem 21 závodů.   
 Jan Kotal 

Fotbalistky Viktorie Plzeň pořádaly Na Lopatárně turnaj 
Třetí turnaj dívčích přípravek 

hostila tuto středu doubravecká 
Lopatárna. Patronaci nad turna-
jem převzal starosta Plzně 4, 
Hynek Brom, který v úvodu 
klání společně s ředitelem turnaje 
Petrem Žitkem přítomné přivítal 
a popřál mnoho sportovních 
úspěchů. 
V plzeňské skupině se předsta-
vila kromě pořádajících fotba-
listek Viktorie Plzeň i děvčata 
Sparty Praha, Teplic a Hradce 
Králové.  Plzeňanky výhodu do-
mácího prostředí maximálně vy-
užily a ve všech zápasech doká-
zaly po bojovném výkonu zvítě-

zit. „Myslím si, že dnes jsme vi-
děli spousty zajímavých a po-
hledných fotbalových momentů,“ 
pochvaloval si Petr Žitek z 
pořádající Viktorie, „Zápasy mě-
ly náboj a rozhodně se bylo nač 
dívat.“ 
Díky získaným bodům se mladé 
fotbalistky Viktorie Plzeň  kvali-
fikovaly na finálový turnaj, který 
se bude konat v polovině června. 
Na slavnostním vyhlášení předá-
val mladým fotbalistkám medaile 
a vítěznému družstvu i pohár Ka-
rel Krejčí, trenér prvoligového 
týmu Viktorie Plzeň. 

Jaromír Pech
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Na ÚMO Plzeň 4 
 

 výpisy z obchodního rejstříku 
 výpisy z živnostenského rejstříku 

výpisy z katastru nemovitostí 
 výpisy z rejstříku trestů 
ověřování listin a podpisů 

nejžádanější služby na jednom místě 

ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55 

kancelář č. 28 a 21 

, tel.: 972 524 143, fax: 972 524 143 



SERIÁL 
 
 
Plzeňské služby jsou 
společností, která se už řadu let 
stará o dodávky tepla a teplé vody pro 
všechny občany města Plzně, kteří byli 
připojeni na systém centrálního zásobování 
teplem – dříve pod názvem „Plzeňská 
distribuce tepla“. 
Náš nynější název, Plzeňské služby, 
napovídá, že máme za úkol poskytovat  
daleko širší spektrum služeb, které 
souvisejí s bydlením. Před více než rokem 
jsme právě ve čtvrtém plzeňském obvodě, 

tedy na Doubravce,  převzali do správy 
byty, které do té doby spravovala 
společnost IKON. 

Záleží nám na tom, aby název naší 
společnosti, Plzeňské služby, skutečně 
splňoval to, co vás jako první napadne při 
jeho vyslovení, tedy – služby v Plzni, 
služby poskytované Plzeňanům. 

Obracejte se na nás se svými dotazy, 
vždy si najdeme čas vám odpovědět. A 

pokud by se stalo, že prostor 
v Doubraveckých listech 

nebude svým rozsahem stačit, odpovíme 
vám jinou cestou.  Své dotazy zasílejte na 
adresu: Plzeňské služby a.s., E. Beneše 23, 
301 00 Plzeň nebo na e-mail: 

iveta.krycova@plzenskesluzby.cz. 
Svůj dotaz označte heslem – PORADNA. 
Na vaše dotazy se těší Iveta Kryčová, 
obchodní manažer společnosti. 

(ik)
 

Teplo 
Chtěl bych se zeptat jestli je ve 
výpočtu za teplo zahrnuta poloha 
pokoje, velikost radiátoru, počet 
žeber? 
Ve výpočtu rozúčtování nákladů na 
vytápění je zahrnut výkon otopného 
tělesa (dále jen OT), který je dán jeho 
velikostí, tedy i počtem jednotlivých 
„žeber“. Umístění indikátoru topných 
nákladů na OT je určeno normou EN-
ČSN 835 nebo 834 podle toho zda se 
jedná o indikátor na principu odparu či 
elektronický. K umístění pokoje - 
vytápěného prostoru v domě při vlastním 
rozúčtování je přihlédnuto, pokud 
rozúčtovatelská firma respektuje 
ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb. 
 

Umístění poměrových měřidel  
na radiátor 

Ve kterém místě na radiátoru má být 
přesně umístěno digitální poměrové 
měřidlo? 
Umístění indikátorů topných nákladů 
specifikuje v ČR přijatá evropská 
technická norma č. EN ČSN 834. 
Indikátory se standardně umisťují do ¾ 
výšky topného tělesa. 
 

Výpočet úhrady za topení 
Která vyhláška je v současnosti platná 
pro výpočet spotřeby tepla a TUV? 
Jediným platným předpisem pro 
rozúčtování nákladů na vytápění a na 
dodávku teplé vody je vyhláška číslo 
372/2001Sb. 
 

Porovnání indikátorů 
Jaký je rozdíl mezi elektronickým 
indikátorem a indikátorem založeným 
na principu odparu?  
Oba dva typy registrují teplotu otopného 
tělesa v čase (udávají časový integrál 
teploty). Na základě odečtu 
registrovaných hodnot se v obou 
případech stejným způsobem určuje 
podíl uživatele bytu na spotřební složce 
nákladů na vytápění. Rozdíl mezi oběma 
indikátory je v technickém způsobu 
registrace a integrace teploty: 
- „Odparka“ využívá toho, že rychlost 
odpařování měrné kapaliny z 

kalibrované ampulky závisí na teplotě 
kapaliny. Ampulka je v dobrém tepelném 
kontaktu s povrchem otopného tělesa a 
proto se ohřívá i chladne současně s 
otopným tělesem. Čím vyšší je teplota 
otopného tělesa, tím rychleji se kapalina 
z ampulky odpařuje, čím déle trvá 
tepelná expozice, tím více kapaliny se 
odpaří. Tento jednoduchý fyzikální 
princip nepotřebuje žádný pomocný 
zdroj energie, ale ampulka s kapalinou 
se musí každým rokem vyměnit za novou.  
- Elektronické indikátory registrují 
teplotu pomocí polovodičového 
teplotního čidla a integraci teploty 
provádí standardními elektronickými 
obvody. Hlavní přednosti jsou: 
1. Na displeji počitadla průběžně 
nabíhající hodnota registrace teploty se 

v nastavený den a hodinu (např. 31.12. 
ve 24hod.) automaticky zaznamená do 
vnitřní paměti přístroje jako spotřeba 
uplynulého období. Technik může přijít 
prakticky kdykoli po tomto datu a odečíst 
hodnotu dosaženou v nastavený den. U 
indikátorů Telmetric Plus lze z paměti 
odečíst i měsíční stavy počitadla 14 
měsíců zpět.  
2. Indikace se automaticky vypíná v době 
mimo provoz otopného tělesa v závislosti 
na teplotě tělesa. Tím se eliminuje 
načítání teplot v letním období, které se u 
odpařovacích indikátorů řeší 
přeplňováním o tzv."studený odpar".  
3. Odečítání čísel na displeji přístroje je 
jednodušší a přesnější, než odečítání 
odpařených dílků na stupnici u 
odpařovacích indikátorů. (ik) 

PORADNA BYTOVÉHO  SPRÁVCE 
aneb vaše dotazy - naše radost 
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KURZY PRO DĚTI 
Klub Hvězdička – od 2 do 4 let s rodiči, výtvarná výchova, hry, pohyb, zpěv, divadlo 
Pohybové hry – od 2 do 6 let s rodiči, společné hry, pohyb, písničky 
Klub Sluníčko – od 3 do 6 let, výtvarné, hudební, literární a pohybové zaměření 
Taneční kroužek – od 4 do 6 let, všestranné rozvíjení pohybových schopností 
Písničky u klavíru – od 4 do 6 let, hudební a hlasová příprava,  hra na Orffovy nástroje 
Zobcová flétna – od 5 do 13 let, pro začátečníky i pokročilé 
Klub deskových her – od 5 let, zdarma a bez přihlášky, možno i s rodiči 
Výtvarný kroužek – od 6 let, tradiční i netradiční výtvarné techniky 
Jóga – od 6 do 10 let, pro správné držení těla, dýchání a zklidnění  
Asijská bojová umění – od 7 let, pro začátečníky i pokročilé  
Moderní tanec – od 8 let, disko tance aj. taneční trendy 
Dívčí klub – od 8 do 10 let, ruční práce s různým materiálem, výroba zajímavých maličkostí 
Kytara – od 10 let, pro začátečníky i pokročilé 
Klub módních doplňků – od 11 do 15 let, zhotovování rozmanitých dárků, šperků apod. 

 
KURZY PRO DOSPĚLÉ 

Jóga – cvičení pro ozdravění celého těla a mysli 
Studio pro ženy – všestranný pohyb, cvičení s míči /overball/ 
Kytara – doprovodná kytara, folk 
Výtvarný klub –  kresba, malba, grafika, vhodné i pro zájemce o studium na SŠ a VŠ 
                             jako příprava na talentové zkoušky 
Klub deskových her – sofistikované společenské hry 

 
Informace a přihlášky: D klub Plzeň, Zábělská tř. 54B, tel/fax: 377461173 

NÁBOR: od 1. září 2008, pondělí – pátek 9.00 – 11.00 a 14.00 – 17.00 hod., kancelář D klubu 


