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LEDEN 2010

VáÏení a drazí spoluobãané,
dovolte mi, abych Vám v‰em popﬁál to
správné a ‰Èastné vykroãení do roku 2010,
pevné zdraví, spokojenost a ‰tûstí. Opût
po roce k Vám pﬁicházím prostﬁednictvím
RadyÀsk˘ch listÛ, abych se pokusil zhodnotit rok 2009 a nastínil plány pro rok
2010.
Rok 2009 jsme jako zastupitelé a vedení mûsta oãekávali, Ïe bude rokem realizaãním. Realizaãním proto, Ïe jsme pﬁedpokládali realizace nebo alespoÀ zahájení
realizací investiãních akcí, které jsme
v roce pﬁede‰lém (2008) pﬁipravovali.
Jedná se o akce, o kter˘ch jsem vás informoval v úvodníku roku 2009: zahájení
v˘stavby kanalizace Malá Strana, Sedlec
vãetnû roz‰íﬁení âOV, v˘stavba nov˘ch
komunikací a v˘stavba nové sportovní
haly. Témûﬁ jsme byli pﬁesvûdãeni, Ïe
v roce 2009 zahájíme v˘stavbu kanalizace
a obdrÏíme dotaci na v˘stavbu komunikací v ulicích Svat. âecha, Palackého,
Dr. Bene‰e a Gorkého, na které jsme opût
poÏádali o dotaci z prostﬁedkÛ EU prostﬁednictvím ROP Jihozápad. Jako nová
Ïádost byla v˘stavba tolik potﬁebné sportovní haly v na‰em mûstû. I na tu jsme
Ïádali dotaci EU na základû zpracované
projektové dokumentace. S velk˘m smutkem na du‰i vám musím oznámit, Ïe ani
jednu z jmenovan˘ch akcí nemÛÏeme
doposud zahájit. U kanalizace Malá Strana, Sedlec pokraãuje stále zdlouhavé jednání s francouzskou firmou VEOLIA,
která stejnû jako zhruba u ostatních 300
obcí âR prozatím není ochotná zmûnit
podmínky ani délku pronájmu, které s ní
na‰e mûsto v ãervnu 2006 smluvnû uzavﬁelo do roku 2027! To je tím hlavním
dÛvodem, proã prozatím mûsto nemÛÏe
ãerpat jiÏ pﬁidûlené prostﬁedky z EU.
V jednáních se spoleãností VEOLIA
budeme samozﬁejmû nadále pokraãovat
i v roce 2010 a pevnû vûﬁíme, Ïe do zdárného konce.
Na‰í opûtovné Ïádosti o poskytnutí
finanãních prostﬁedkÛ na v˘stavbu komunikací ve v˘‰e jmenovan˘ch ulicích,
nebylo opût vyhovûno, stejnû jako u nové
Ïádosti na v˘stavbu sportovní haly. Na
obû tyto stavby bude moÏno opût Ïádat
o dotaci na základû v˘zvy, která bude
vyhlá‰ena v únoru 2010. Proto pﬁipravujeme podklady pro opakované podání
Ïádosti. Na vysvûtlenou bych rád upozornil na skuteãnost, Ïe kaÏdá podávaná
Ïádost o dotaci musí b˘t doloÏena takzvan˘m finanãním zdravím Ïadatele, tj.
dokladem schopnosti mûsta povinného

Muzikanti doprovodili pﬁedstavení Îiv˘ betlém vánoãními písnûmi a koledami. (Více na str. 13) Foto Jiﬁí Vlach

dofinancování vlastními zdroji. Z tohoto
dÛvodu nechtûlo vedení mûsta do doby
sdûlení v˘sledku v˘bûru projektÛ (listopad 2009) pouÏít finanãní prostﬁedky na
úãtu mûsta na zahájení dal‰ích akcí. Proto
rozsah investiãních akcí mûsta byly do
jisté míry tímto limitované.
I pﬁesto se podaﬁilo pokraãovat v dal‰ích opravách místních komunikací,
i kdyÏ ne vÏdy ke spokojenosti nûkter˘ch
obãanÛ mûsta. Byla tak provedena oprava
komunikací, spoãívající v náhradû pra‰ného a bahnitého povrchu povrchem nepra‰n˘m v ulicích Dvoﬁákova, Nerudova,
Mánesova, M. Al‰e, Sportovní, Heydukova (v ãásti pod lomem), Vrchlického
a poloÏen byl Ïiviãn˘ pás na pﬁíjezdovou
cestu do sbûrného dvora. RovnûÏ se pﬁes
v‰echny problémy podaﬁilo mûstu úspû‰nû dokonãit chodník vãetnû osvûtlení
v Havlíãkovû ulici aÏ k místnímu hﬁbitovu. Souãástí této akce byla i pokládka
elektrického pﬁívodního kabelu k dokonãenému a zprovoznûného vrtu pro zásobování hﬁbitova uÏitkovou vodu. Tímto by
mûly b˘t odstranûny problémy s obãasn˘mi v˘padky v dodávce vody na hﬁbitovû
pﬁedev‰ím v letních mûsících. Díky
pochopení a odsouhlasení zastupitelstva
mûsta byly uvolnûny z rozpoãtu nemalé
prostﬁedky, které doplnila dotace z PlzeÀského kraje, na odstranûní havarijního
stavu rozvodÛ teplé a studené vody, na

v˘mûnu oken a dveﬁí a vybudování
4. tﬁídy v Mateﬁské ‰kole Star˘ Plzenec.
V Z· Star˘ Plzenec bylo s vyuÏitím dotace PlzeÀského kraje vybudováno venkovní víceúãelové hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem.
V Z· Sedlec byla provedena v˘mûna boãních vchodov˘ch dveﬁí a na rok 2010 se
pﬁipravuje realizace akce „PÛdní vestavba“, kterou vznikne dal‰í uãebna potﬁebná
pro kvalitnûj‰í v˘uku ÏákÛ této ‰koly.
Jedna z posledních vût‰ích investiãních
akcí mûsta se zahájením realizace v prosinci 2009 je prodlouÏení vodovodního
ﬁadu v ulici Podhradní. PÛvodní termín
dokonãení byl 22.12.2009. Vzhledem
k nepﬁízni poãasí tak bude akce dokonãena poãátkem roku 2010. I tak si myslím,
Ïe to pro obãany v této ulici bydlící bude
dobr˘ dárek pod vánoãní stromeãek.
Pro zlep‰ení vybavenosti poÏární technikou na‰eho sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
poÏádalo mûsto v dubnu 2009 o poskytnutí dotace na poﬁízení nového poÏárního
vozidla. Odborná komise G¤ HZS âR
rozhodla o zaﬁazení do návrhu rozpoãtu
Ministerstva vnitra pﬁidûlení dotace ve
v˘‰i 2 mil. Kã. Pro dofinancování celkové
ceny budeme o dal‰í prostﬁedky Ïádat
PlzeÀsk˘ kraj, firmy a spoleãnosti mûsta,
které by eventuálnû um a prostﬁedky hasiãÛ mohli k záchranû svého majetku potﬁebovat.
(Pokraãování na str. 2)
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(Dokonãení ze str. 2)
VáÏení spoluobãané, mohu vás ujistit, Ïe
i v leto‰ním roce budeme dále pokraãovat
na pﬁípravû projektÛ, na základû kter˘ch
by mûsto i v budoucích letech mohlo
Ïádat o dotace na jejich realizaci. A tak se
stále pokraãuje na zpracování projektu
rekonstrukce RadyÀské ulice jako spoleãného projektu SÚS a mûsta, zpracovává se
architektonická studie zástavby stﬁedu
mûsta (Smetanova ul., prostor nad radnicí,
okolí ka‰ny vãetnû úpravy námûstí a malé
obchodní centrum) a probíhá územní ﬁízení podle zpracovaného projektu rekonstrukce ulic Baslova a ÎiÏkova a ·kolní
ulice v Sedlci. Na realizaci tûchto rekonstrukcí bude mûsto taktéÏ Ïádat o dotaci
pﬁes vhodn˘ dotaãní titul. Stejnû tak na
základû zpracovaného projektu a stavebního povolení bude mûsto Ïádat (bude-li
vyhlá‰en vhodn˘ dotaãní titul) o dotaci na
realizaci rozvodÛ pitné vody v Sedlci
ulice Tymákovská, Na V˘sluní, Zahradní,
Turistická, Polní a Spojovací. Vûﬁím, Ïe
pﬁeváÏnou ãást tûchto pﬁipravovan˘ch
projektÛ se podaﬁí zrealizovat ke spokojenosti vás obãanÛ.
VáÏení spoluobãané, ve v˘‰e uvedeném
uvádím pouze dÛleÏité a podstatné skuteãnosti, protoÏe bych nerad, aby mÛj úvod-
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Snûhová nadílka navodila v mûsteãku slavnostní vánoãní atmosféru.

ník byl v˘ãtem, respektive rekapitulací
akcí celého roku, které se podaﬁilo i pﬁes
zmiÀované obtíÏe zrealizovat. Byl bych
velmi spokojen˘, kdybych na konci tohoto
volebního období mohl konstatovat, Ïe
akce pro zlep‰ení podmínek Ïivota
v na‰em mûstû se podaﬁilo nebo daﬁí reali-

INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
26. schÛze – dne 26. listopadu 2009
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RM
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností âEZ Distribuce a.s. o zﬁízení vûcného bﬁemene pﬁi v˘stavbû vzdu‰ného a podzemního
vedení elektrické sítû NN na pozemcích
mûsta parc. ã. 1497, 1342/9, 1343, 1344/1,
1342/1, 1381, 1382, 1344/2 PK a parc.
ã. 1344/3 KN v k.ú. Star˘ Plzenec;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností RWE GasNet, s.r.o. a investorem
ZdeÀkem Jurisem o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a o souhlasu se zﬁízením stavby prodlouÏení STL plynovodu
a STL pﬁípojky na pozemcích mûsta parc.
ã. 369/2, 370/15, 378/3 KN a parc.
ã. 387/13 a 1438/2 PK v k.ú. Star˘ Plzenec;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcn˘ch bﬁemen pﬁi v˘stavbû podzemního telekomunikaãního vedení na pozemcích mûsta
parc. ã. 213/78 a 1430/16 v k.ú. Star˘
Plzenec;
souhlasila s pronájmem ãásti pozemku
parc. ã. 466 v k.ú. Star˘ Plzenec Vûﬁe
Csengövé – trampské osadû Bílá mlha;
souhlasila, na Ïádost Ïádost manÏelÛ
·evãíkov˘ch, s úpravou a pouÏitím nevyuÏité ãásti pozemku parc. ã. 343/50 pﬁed
jejich domem ãp. 1191 v ulici Ke Hﬁi‰ti

Foto Jiﬁí Vlach

zovat za pﬁispûní dotaãních titulÛ. Pﬁeji
Vám je‰tû jednou jménem sv˘m i jménem
vedení na‰eho mûsta mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2010.
Zdenûk Matas
starosta mûsta

v k.ú. Star˘ Plzenec pro parkovací stání
pro jeden osobní automobil;
souhlasila s pﬁijetím penûÏního daru ve
v˘‰i 65.000 Kã Mateﬁskou ‰kolou Star˘
Plzenec;
vzala na vûdomí informaci starosty
o pokraãujících investiãních akcích
a o cenové nabídce na vybudování osvûtlení chodníku v proluce ve Smetanovû
ulici a nesouhlasila s vybudováním osvûtlení pro vysokou finanãní nároãnost;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku oblastnímu spolku âeského ãerveného kﬁíÏe PlzeÀ jih a sever na jeho ãinnost ve v˘‰i 1.500 Kã;
uloÏila MûÚ zapÛjãit sociální komisi
sluÏební osobní automobil MûÚ ve dnech
11., 14., 16. a 17. prosince 2009 k jízdám
pﬁi jejích tradiãních pﬁedvánoãních náv‰tûvách obãanÛ umístûn˘ch v sociálních zaﬁízeních mimo mûsto;
vzala na vûdomí zápis lesní komise
o provedené inventuﬁe dﬁeva v mûstsk˘ch
lesích provedené dne 2. 11. 2009. Stav
dﬁevních zásob k 31. 10. 2009 ãinil jen
9,80 m3 a komise neshledala v nakládání
s majetkem mûsta Ïádné nedostatky ani
nesrovnalosti;
souhlasila s roz‰íﬁením náplnû mapového poãítaãového programu MISYS pouÏívaného MûÚ o dal‰í katastrální území
z obvodu a sousedství povûﬁeného MûÚ
podle cenové nabídky Ing. Vladimíra
âe‰ky - Geodetická kanceláﬁ;
souhlasila s odprodejem dvou nepotﬁebn˘ch vozidel Multicar uÏívan˘ch dﬁíve
Útvarem údrÏby mûsta.
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27. schÛze – dne 3. prosince 2009
RM
souhlasila s uvolnûním ãástky
160.000 Kã na opravu okapÛ a svodÛ
de‰Èové vody na budovû Z· Star˘ Plzenec
podle pﬁedloÏené cenové nabídky odbornou firmou a uloÏila ﬁediteli Z· Star˘
Plzenec zajistit dodrÏování zákazu parkování vozidel uvnitﬁ objektu ‰koly a dÛsledné zavírání vjezdov˘ch vrat;
souhlasila se zadáním provedení stavby
„Star˘ Plzenec - prodlouÏení vodovodu
v ulici Podhradní“ spoleãnosti STREICHER, spol. s r.o. podle pﬁedloÏené cenové nabídky je‰tû v roce 2009;
schválila uzavﬁení tﬁí smluv o dílo se
spoleãností ATELIER SOUKUP s.r.o. na
pﬁedprojektové ãinnosti akcí „Úpravy
okolí ka‰ny na Masarykovû námûstí ve
Starém Plzenci“ , „Zástavba Smetanovy
ulice a bloku u radnice ve Starém Plzenci“
a „Studie ﬁe‰ení a umístûní obchodního
centra ve Starém Plzenci v místû sbûrného
dvora“;
souhlasila s pronájmem ãásti pozemku
mûsta parc. ã. 195/1 (PK) v k.ú. Star˘
Plzenec o v˘mûﬁe cca 300 m2 spoleãností
JO·I CKB s.r.o.;
nesouhlasila, Ïádost Jana Cheníãka,
s prodejem budovy bez ãp. vãetnû zastavûného pozemku parc. ã. st. 428 o v˘mûﬁe 49
m2 a pﬁilehlého pozemku parc. ã. 57/9
o v˘mûﬁe 268 m2 v parku v Sedlci;
vzala na vûdomí Ïádost Romana Suchého o prodej pozemku pro stavbu rodinného domu ve mûstû;
souhlasila s darováním vyﬁazeného PC
AXES a 17“ monitoru obãanskému sdru-
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Ïení Rodinné centrum Dráãek;
stanovila pro rok 2010 termíny schÛzí
RM na dny: 7. a 21. ledna, 4. a 18. února,
4. a 18. bﬁezna, 1., 15. a 29. dubna, 13.
a 27. kvûtna, 10. a 24. ãervna, 15. a 20.
ãervence, 12. a 26. srpna, 9. a 23. záﬁí, 7.
a 21. ﬁíjna a 4. a 18. listopadu a termíny
zasedání ZM na dny 22. února, 26. dubna,
28. ãervna a 20. záﬁí;
vzala na vûdomí informaci starosty
o probíhajících a pﬁipravovan˘ch investiãních akcích mûsta;
vzala na vûdomí pﬁedloÏenou Ïádost
vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí MûÚ,
k poÏadavku spoleãností VPÚ PlzeÀ a D
Projekt PlzeÀ na pokácení stromÛ pﬁi realizaci investiãních akcí, na které jsou pﬁipravovány projekty, které vyÏadují pﬁedbûÏn˘ a podmínûn˘ souhlas Mûsta
souhlasila pﬁedbûÏnû s pokácením 42 ks
vzrostl˘ch stromÛ v zahradû Z· Star˘
Plzenec u základní ‰koly za pﬁedpokladu
jejich náhrady novou v˘sadbou v pﬁípadû
realizace stavby sportovní haly rovnûÏ
pﬁedbûÏnû s pokácením stromÛ podél
RadyÀské a Riegrovy ulice v pﬁípadû realizace rekonstrukce komunikací v tûchto
ulicích.
28. schÛze – dne 17. prosince 2009
RM
souhlasila s uzavﬁením veﬁejnoprávní
smlouvy podle ustanovení § 78 stavebního
zákona mezi MûÚ, odborem v˘stavby
a Ing. Ivanou Mary‰kovou o umístûní
stavby rodinného domu na pozemku parc.
ã. 335/41 v k.ú. Star˘ Plzenec;
schválila uzavﬁení pojistné smlouvy
s Kooperativou poji‰Èovnou, a.s., Vienna

Insurance Group o havarijním poji‰tûní
vozidel mûsta;
vzala na vûdomí vyhodnocení „Plánu
preventivnû v˘chovné ãinnost mûsta na
úseku poÏární ochrany pro rok 2009“
pﬁedloÏené místostarostou dr. Hákem
a uloÏila mu pﬁedloÏit na pﬁí‰tí schÛzi RM
návrh plánu pro rok 2010;
vzala na vûdomí informaci starosty
o jednání ve vûci moÏného získání dotace
na poﬁízení nového zásahového automobilu pro JSDH Star˘ Plzenec v roce 2010
a informaci o probíhající v˘stavbû nového
vodovodního ﬁadu v Podhradní ulici;
souhlasila s pﬁidûlením bytu v domû
s Peãovatelskou sluÏbou ãp. 195 v Havlíãkovû ulici Jaroslavu Kramlovi;
souhlasila s pﬁijetím penûÏního od spoleãnosti Bohemia Sekt a.s. ve v˘‰i
18.000,- Kã Mateﬁskou ‰kolou Star˘ Plzenec;
souhlasila s uzavﬁením M· a Z· Sedlec
a M· Star˘ Plzenec v dobû vánoãních
prázdnin od 22. a 23. 12.2009 do 3.1.
2010;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností Ekolamp s.r.o. o zﬁízení místa zpûtného odbûru pouÏit˘ch svûteln˘ch zdrojÛ
a uloÏila MûÚ v souladu s uzavﬁenou
smlouvou zavést ve mûstû systém sbûru
pouÏit˘ch svûteln˘ch zdrojÛ;
vzala na vûdomí nesouhlasné stanovisko komise dopravy ke zmûnû v jízdním
ﬁádu âSAD PlzeÀ, kdyÏ byl zru‰en spoj
s odjezdem po 7.00 hod z Kollárovy ulice
a povûﬁila ãlena RM Josefa Sutnara
k projednání moÏné nápravy na odboru
dopravy krajského úﬁadu;
schválila zápis z Valné hromady spoleãnosti PRONAP s.r.o. konané dne 17. 12.
2009.

N A S TA R É A N E M O C N É O B â A N Y S E N E Z A P O M Í N Á
Sociální komise rady mûsta nav‰tívila v období
od 11. do 17. prosince 2009 celkem 19 na‰ich
obãanÛ, kteﬁí jsou nyní ubytováni mimo Star˘
Plzenec a Sedlec. Jsou v 15 domovech peãovatelské sluÏby a dal‰ích nejrÛznûj‰ích zdravotních a sociálních zaﬁízeních (4 zaﬁízení jsou
v Plzni, dal‰í v Janovû, Miro‰ovû, Nezvûsticích,
Vlãicích u Blovic, Letinech, Îinkovech, Kasejovicích, Dobﬁanech, Merklínu a Horní Bﬁíze).
Za sociální komisi rady mûsta se náv‰tûv
zúãastnili paní Hana Koubová, panové Josef
Korãák a Karel Smetana.
Dne 18. prosince 2009 starosta mûsta pan
Zdenûk Matas, místostarosta pan dr. Václav Hák
se zástupcem sociální ,komise rady mûsta nav‰tívili na‰i ubytovnu se sídlem peãovatelské
sluÏby ve Starém Plzenci na Malé Stranû, kde
nyní bydlí 11 obãanÛ.
V‰em nav‰tíven˘m byl pﬁedán ovocn˘ balíãek, ozdobená vánoãní vûtviãka, kterou vyrobila paní Hana Koubová ve spolupráci s paní
Marií Holubovou.
Nav‰tívení obãané nám podûkovali za náv‰tûvu a pﬁedané dárky. Máme vyﬁídit pozdrav
jejich znám˘m ve Starém Plzenci a Sedlci.
Sociální komise pﬁeje v‰em obãanÛm Starého
Plzence a Sedlce hodnû zdraví v celém novém
roce 2010.
Za sociální komisi RM
Snímkem se vracíme k náv‰tûvû u paní Marie BaÈkové, které starosta Zdenûk Matas pﬁedává
Karel Smetana
vánoãní balíãek.

Foto Karel Smetana
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MùSTO ZA V·ECHNO
NEMÒÎE
Napadl sníh. Pro nûkoho je to dobﬁe.
UmocÀuje kouzlo vánoãních svátkÛ
a dûtem pﬁiná‰í na ãas pohodu zimních
radovánek. Jin˘m pﬁiná‰í komplikace.
Takto je to i v pﬁípadû na‰eho mûsta.
Pﬁikryl milosrdnû nepoﬁádek v ulicích,
rÛzn˘ch zákoutích i soukrom˘ch pozemcích. Nevíme, jak dlouho vydrÏí, kdy se
opût objeví v plné nahotû to, co se vût‰inû
nelíbí, a men‰ina bezosty‰nû, zejména na
cizích, vût‰inou mûstsk˘ch pozemcích,
vytváﬁí, kdykoliv se potﬁebují svého nepoﬁádku zbavit. Patﬁí mezi nû i ti, kteﬁí vysypou nepotﬁebn˘ materiál a „uskladní“ ho
na dlouho, nûkdy i roky, na mûstském
pozemku.
V minulém vydání RL jsem psal
o tomto problému a situace, jak ji sleduji,
se vÛbec nezlep‰ila. Objevily se dal‰í pﬁípady, o kter˘ch lze s klidem napsat, Ïe uÏ
nejde jen o pﬁestupek. V ulici Riegrovû
stavebník zaveze funkãní odvodÀovací
pﬁíkop a tvrdí, Ïe si myslí „Ïe tam stejnû
voda neteãe“, obyvatelé Májovy ulice
vesele pokraãují v odvozu zeminy na
nepovolené skládky v nejbliÏ‰ím okolí,
kam dováÏí v˘kopovou zeminu i lidé
mající nemovitosti v Andrej‰kách. Mûsto
se s velk˘m úsilím snaÏilo zlikvidovat
zejména skládku pod pion˘rskou klubovnou a toto úsilí maﬁí rÛzní snaÏivci. Proã
ne, kdyÏ je to nic nestojí. Zatím. Peníze
jdou pﬁece z kasy mûsta.
Jedním z míst, které nedûlá dobrou

PUBLIKACE KOSTELY
STARÉHO PLZENCE JE
NA SVùTù
VáÏené
ãtenáﬁky
a ãtenáﬁi,
pﬁíznivci
Starého
Plzence,
rodaãky
a rodáci
anebo „jen“
zvídaví
obãané,
s potû‰ením
Vám oznamuji, Ïe
publikace
Titulní strana knihy Kostely Staré- s názvem
Kostely
ho Plzence.
Starého
Plzence, o jejíÏ pﬁípravû informoval
v záﬁijov˘ch RadyÀsk˘ch listech pﬁedseda kulturní komise pan Mgr. Petr Vrobel,
jiÏ v polovinû prosince 2009 vy‰la.
Kniha stojí 360 Kã a zájemci si ji
mohou zakoupit, pﬁíp. objednat v
K-Centru nebo v mûstské knihovnû,
Smetanova 932, tel: 377 183 659,
377 183 662, e-mail:
info.plzenec@staryplzenec.cz.
Eva Vlachová
Redakce RadyÀsk˘ch listÛ

Skládka na soukromém pozemku nad Ïelezniãním pﬁejezdem na rohu RadyÀské a Riegrovy ulice.

povûst, je skládka na pozemku pﬁiléhající
k trati a závorám âesk˘ch drah v RadyÀské ulici. Jde o skuteãnû bolavé místo
uprostﬁed mûsta. Chodí kolem nûho stovky náv‰tûvníkÛ a turistÛ smûﬁujících na
Radyni, dennû obyvatelé z Vilové âtvrti
a dûti nav‰tûvující ZÂ. Vidí to cestující
vlaky, jen ne majitelka zmiÀovaného soukromého pozemku. Nejménû nûkolik let
je tato skládka u „lípy republiky“ pﬁedmûtem kritiky a jednání orgánÛ mûsta, odboru v˘stavby, Ïivotního prostﬁedí i funkcionáﬁÛ. Zatím v‰e marné. Majitelka má své
zámûry a mûsto nemá do nich co mluvit.

Snad pﬁi rekonstrukci RadyÀské ulice
a úpravû kﬁiÏovatky Nepomucká - Riegrova s RadyÀskou ulicí tato ostuda zmizí.
Daleko rychleji by mûly zmizet v‰echny
ty nepoﬁádky a rÛzné hromádky z prostranství patﬁících mûstu i soukromníkÛm,
pokud chceme mít na‰e mûsto v pﬁí‰tím
roce minimálnû o troch více uklizené
a pﬁívûtivûj‰í. Sníh to v‰e neskryje a hlavnû není cel˘ rok.
dr. Václav Hák, místostarosta
Foto Eva Vlachová

DOMY â.P. 38 – U ·TùPÁNÒ A â.P. 207
Milí ãtenáﬁi, vítám Vás v dal‰ím roce
tohoto seriálu. Naãínám jiÏ osm˘ rok trvání svého snaÏení o zachycení historie

Statek v Baslovû ulici, o jehoÏ historii vypráví ãlánek.

plzeneck˘ch domÛ nûkdy s vût‰ím, jindy
s men‰ím úspûchem.
(Pokraãování na str. 5)
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(Dokonãení ze str. 4)
Za tuto dobu aÏ do dne‰ního dne bylo
popsáno jiÏ 89 domÛ. Nyní tedy k vûci:
DÛm ã.p. 38 je velmi star˘m statkem
a má nejstar‰ího známého majitele z roku
1719 zapsaného v Urbáﬁi ‰Èahlavského
panství. Byl jím Matûj Spina, kter˘ hospodaﬁil na v˘mûﬁe 69,5 strychu (to je 19,8
hektaru) a k tomu mûl 4 konû, 5 krav,
3 jalovice a 14 ovcí. DaÀ mûl vymûﬁenu
na 1 zlat˘ a 28 krejcarÛ a povinnost 4 dny
roboty t˘dnû.
Rod SpinÛ byl zmínûn také v Seznamu
poddan˘ch podle víry z roku 1651, kde
je zapsán Ondﬁej ·pina – soused, stár
47 let a Anna, jeho manÏelka ve vûku 30
let a také jsou zmínûni v Soupisu obyvatel z roku 1624. To dokládá, Ïe Spinové
patﬁili mezi nejstar‰í obyvatele je‰tû
pﬁed tﬁicetiletou válkou, tedy velmi star˘
plzeneck˘ rod.

STAROPLZENEâTÍ MUZIKANTI –
pokraãování seriálu
„Co âech, to muzikant“. Toto pﬁísloví
platí ve velké míﬁe i pro obãany ze Starého Plzence. Mnozí pamûtníci nejstar‰ích
generací muzikantÛ jiÏ nejsou mezi námi,
a nám pﬁipadá za vhodné tûm mlad‰ím
(a budoucím) vzpomenout tuto hezkou
tradici muzikantství ve Starém Plzenci.
Pﬁíspûvek je i v˘zvou k doplnûní historie, pﬁípadnû i k podnícení diskuse o krásné tradici v na‰em mûsteãku.
Zdrojem informací jsou osobní vzpomínky autora tohoto ãlánku, rozhovory
s Ïijícími nebo pozÛstal˘mi plzeneck˘ch
muzikantÛ, muzikologická literatura
a nûkteré star‰í fotografie.
FRANTI·EK ZÁHROBSK¯ (nar.
1920) – povoláním hudební nástrojaﬁ.
Hrál na housle a hoboj a ãasto vypomáhal
v chrámovém orchestru plzeneckého kÛru
i v jin˘ch orchestrech, kde jeho nástroj byl
nezbytn˘.
LADISLAV LOUKOTA (nar. 1930) –
pÛvodním povoláním radiomechanik.
Zaãínal v˘ukou hry na housle u K. Hofmana. Pozdûji se vûnoval hﬁe na kytaru
a kontrabas. Hrál s Eretovo kapelou
v Tymákovû, hostoval se StaroplzeÀáky,
Úslaváky, v hornické kapele ve ZbÛchu,
v kapele ZK ÏelezniãáﬁÛ i v kavárních
skupinách. Byl zakládajícím ãlenem MladoplzeÀákÛ (jako vedoucí orchestru) a ve
stejné funkci i v kapele DAS Trakce
v Plzni.
ING. JAN METLICK¯ (nar. 1946)
Po základním hudebním vzdûlání na L·U
v Plzenci se vûnoval hﬁe na bicí nástroje.
PÛsobil ve studentsk˘ch kapelách Rengers
a Technik band jazz. Pozdûji (1967-70) hrál
s kapelou Lekováci, v létech 1972-89
s taneãní kapelou K. Voboﬁila v JAS PlzeÀ
(od r. 1984 pﬁevzal ﬁízení této kapely). Od
r. 1990 hrál ve skupinû TRC-kvartet, která se
oddûlila od taneãního orchestru z JAS.
V souãasné dobû pÛsobí v orchestru Oty
Hellera, kter˘ hraje pﬁedev‰ím dechovou
hudbu doma i v zahraniãí.
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DÛm v roce 1664 vyhoﬁel, majitelem
tehdy byl Ondﬁej Spina a v roce 1726
vyhoﬁel znovu pﬁi hromadném poÏáru
mûsta, kdy vyhoﬁelo celkem 31 domÛ.
V roce 1777 v Robotním seznamu byl
jako majitel domu zapsán Mates Peter.
Ten mûl vymûﬁenu daÀ 44 zlat˘ch a 55,5
krejcarÛ a k tomu 3 dny potaÏní roboty
a 3 dny pû‰í roboty.
Nûkdy v polovinû nebo koncem devatenáctého století byl majitelem domu nûjak˘ ·tûpán, a proto kronikáﬁ Martin Hru‰ka zaznamenává název „po chalupû“
U ·tûpánÛ. Statek mûl pÛvodnû dvû
popisná ãísla, a to 38a a 38b. âíslem 38a
byla oznaãena hlavní budova statku, její
obytná ãást a ãíslem 38b pak byl oznaãen
tzv. „vejminek“.
V roce 1880 byl majitelem domu jak˘si
Josef Pechman a v roce 1894 to jiÏ byl
Václav Heller. Ten Ïádá o povolení stavby

nové dﬁevárny a ﬁezárny. ZároveÀ dûlá
i zásadní obnovu obytného stavení vãetnû
zv˘‰ení stropÛ. V roce 1904 zde jiÏ hospodaﬁí jeho syn Vojtûch Heller.
Ke statku patﬁilo i ã.p. 207. To bylo,
soudû dle ãísla domu, postaveno asi koncem devatenáctého století. Pravdûpodobnû to byla náhrada za pÛvodní vejminek
s ã.p. 38b.
Tento statek má velmi dlouhou historii.
Jeho poãátek mÛÏeme odhadnout nejménû
do sedmnáctého století, moÏná v‰ak jiÏ
znaãnû dﬁíve.
Hlavní budova statku má ã.p. 38 a ãelní
‰tít ve tvaru selského baroka. Na druhé
stranû brány, vlevo pﬁi pohledu z ulice,
stojí zjevnû mlad‰í budova, asi pÛvodní
vejminek, která má ãíslo 207.
Svatopluk Mare‰
Foto Eva Vlachová

HISTORIE
MILOSLAV ESTERLE (nar. 1952) –
profesionální houslista, absolvent Konzervatoﬁe PlzeÀ a ﬁady semináﬁÛ houslové
metodiky. V létech 1979-82 hrál
v orchestru plzeÀského rozhlasu. Od
r. 1990 je ﬁeditelem ZU· v Plzenci. Je
organizátorem soutûÏe Plzenecké housliãky, ﬁídí pûvecké sbory (zejména duchovní
hudby) a je ãinn˘ v dal‰ích hudebních
aktivitách.

EVA VLACHOVÁ (nar. 1969) –
základní hudební vzdûlání získala v L·U
v Plzni, kde se tﬁináct let vûnovala zpûvu
pod vedením prof. Ludmily Kotnauerové.
V létech 1987-91 pÛsobila jako zpûvaãka
Taneãního orchestru Václava Nohy, dále
jako ãlenka pûveckého souboru Resonance a souboru Nová ãeská píseÀ. Od r. 2003
je zpûvaãkou Taneãního orchestru Miroslava Novotného v Plzni.
Ing. Josef Such˘

Marie s JeÏí‰kem na snímku, kter˘m se vracíme k
pﬁedstavení Îiv˘ betlém. Foto Mgr. Anna Velichová

Oznamujeme v‰em pﬁíznivcÛm, Ïe dne 23. 11. 2009
ve vûku nedoÏit˘ch 83 let zemﬁela legenda ãeské
házené, handbalu a hokeje
pan Jaroslav Pak‰tefel, zv. „âuãík“.
Hrál hokej a ãeskou házenou za Spartak Sedlec,
ATK Praha, ·Èáhlavy a dále handbal ·Èáhlavy
a ·koda PlzeÀ.
Syn a dcera Pak‰tefelovi
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Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková,
advokátní kanceláﬁ Barrandova 19,
PlzeÀ, tel.: 377 455 401.
Otázka:
S manÏelem se v souãasné dobû rozvádíme. Za trvání manÏelství jsem koupila
chatu a mÛj manÏel tvrdí, Ïe ho musím
z chaty tzv. vyplatit, pokud si ji po rozvodu chci nechat. Myslela jsem Ïe, pokud
jsem jako kupující ve smlouvû uvedená
pouze já, není chata spoleãná, ale pouze
moje, prosím o radu.
Odpovûì:
VáÏená paní,
v obecné rovinû skuteãnû platí, Ïe majetek
nabyt˘ jedním s manÏelÛ nebo jimi obûma
za trvání manÏelství patﬁí do spoleãného
jmûní manÏelÛ. To znamená, Ïe pokud za

KALENDÁ¤ LEDEN 2010
K-Centrum, mûstská knihovna
a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
721 981 526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
K-Centrum a Staroplzenecká galerie –
otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât 9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Mûstská knihovna - otevﬁena pro veﬁejnost:
Po, St 9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât 9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
HRAD RADYNù – uzavﬁen.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla
– uzavﬁena.
HASIâSKÉ MUZEUM - otevﬁeno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt: p. Franti‰ek
Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.
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trvání manÏelství uzavíráte kupní smlouvu
jako kupující pouze Vy, majetek, aÈ jiÏ movit˘ ãi nemovit˘, spadá do spoleãného jmûní
manÏelÛ i v pﬁípadû, Ïe manÏel na smlouvû
nijak úãasten nebyl, av‰ak s následujícími
v˘jimkami.
Do spoleãného jmûní manÏelÛ nespadá majetek získan˘ dûdictvím nebo darem, majetek
nabyt˘ jedním s manÏelÛ za majetek náleÏející do v˘luãného vlastnictví tohoto manÏela
a také i vûci, které podle své povahy slouÏí
osobní potﬁebû jen jednoho z manÏelÛ, a dále
vûci vydané v rámci restituãních pﬁedpisÛ
majetku, kter˘ pÛvodnû patﬁil pouze jednomu
z manÏelÛ nebo jeho pﬁedkÛm.
Ve Va‰em pﬁípadû se tedy musí zjistit, zda
chata, kterou jste koupila byla zaplacena
penûzi spoleãn˘mi, anebo byla nabytá za
majetek, tedy za peníze náleÏející pouze do
Va‰eho v˘luãného vlastnictví. Pokud ‰lo

V˘stava ve Staroplzenecké galerii,
Smetanova 932
Z DOMOVINY – obrazy Jana Dolej‰e
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup voln˘
V˘stava potrvá od 5. ledna
do 25. února 2010.
19. ledna 2010 (úter˘) od 18.00 hod.
IV. koncert jubilejní 25. sezóny Kruhu
pﬁátel hudby
PRAÎSKÉ KYTAROVÉ
KVARTETO
Úãinkují: Marek Velemínsk˘, Václav
Kuãera, Jan Tuláãek, Patrick Vacík
Místo: BOHEMIA SEKT Centrum
Star˘ Plzenec, Smetanova 220
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospûlí 80 Kã,
dûti od 6 do 15 let a studenti 50 Kã
(prodej vstupenek na místû pﬁed koncertem).
30. ledna 2010 (sobota) od 10.00 hod.
ZABIJAâKOVÉ HODY
Místo: areál hasiãské zbrojnice v Sedlci
Poﬁadatel: SDH Sedlec

o peníze, které jste vydûlala Vy sama nebo
spoleãnû s manÏelem za trvání manÏelství,
pﬁipadala by chata do spoleãného jmûní
manÏelÛ.
Pouze v pﬁípadû, Ïe byste chatu zaplatila
z Va‰ich v˘luãn˘ch penûz, tedy z penûz,
které jste napﬁ. dostala darem od rodiãÛ nebo
zdûdila po babiãce nebo celé vydûlala je‰tû
pﬁed uzavﬁením manÏelství, chata by skuteãnû byla Va‰im v˘luãn˘m vlastnictvím. UpozorÀuji v‰ak, Ïe aby byla chata Va‰ím v˘luãn˘m vlastnictvím v takovémto pﬁípadû,
nesmûly by na její poﬁízení b˘t pouÏity spoleãné peníze ani ãásteãnû (ani v minimální
ãástce).
Obsah spoleãného jmûní manÏelÛ za trvání manÏelství mÛÏe b˘t modifikován
i dohodou manÏelÛ formou notáﬁského
zápisu, tomuto tématu se budeme vûnovat
v pﬁí‰tím ãlánku.

NùKTERÉ
Z P¤IPRAVOVAN¯CH AKCÍ
NA ÚNOR 2010
16. února 2010 (úter˘)
od 18.00 hod.
V. koncert jubilejní 25. sezóny
Kruhu pﬁátel hudby
JAN SOUâEK – hoboj a TRIO
ARUNDO
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 662,
377 183 659, www.staryplzenec.cz
Vstupné: dospûlí 80 Kã, dûti
od 6 do 15 let a studenti 50 Kã
(prodej vstupenek na místû pﬁed
koncertem).
27. února 2010 (sobota)
Ples mûsta a Základní ‰koly
Star˘ Plzenec
Místo: Lidov˘ dÛm Star˘ Plzenec
âas: 20.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
a Základní ‰kola Star˘ Plzenec
Vstupné: 130,- Kã
Rezervace stolÛ a pﬁedprodej
vstupenek v K-Centru,
Smetanova 932.
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 662, 377 183
659, www.staryplzenec.cz
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PROFIL AUTORA V¯STAVY OBRAZÒ
Z DOMOVINY VE STAROPLZENECKÉ GALERII
Dolej‰ Jan, Mgr.
Narozen 1975 v Plzni
Odborná studia:
Pedagogická fakulta ZâU – katedra v˘tvarné kultury, PlzeÀ, 1993-98
âlen Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ
Obor umûlecké ãinnosti: malba
V˘stavy – v˘bûr:
Samostatné
Atrium, PlzeÀ, 2003
Star˘ zámek, Chudenice, 2007
kolektivní
V ráji ‰umavském, PlzeÀ, Ka‰perské Hory, Su‰ice, 2008
Reflexe, PlzeÀ, 2008
Bilance, PlzeÀ, 2009
zahraniãní
Centrum Bavaria-Bohemia, Schönsee, 2007
UVU plzeÀské oblasti, Weiden, 2008
Úãastník malíﬁského sympozia ·umava Karla Klostermanna, Srní, 2009
Kytarista a autor jazzového kvintetu Jazzmistake

Mûsto Star˘ Plzenec
K-Centrum, mûstská knihovna a Základní ‰kola Star˘ Plzenec
poﬁádá

PLES MùSTA A ZÁKLADNÍ ·KOLY STAR¯ PLZENEC
27. února 2010 (sobota) od 20.00 hodin
Lidov˘ dÛm Star˘ Plzenec
K tanci a poslechu hraje taneãní orchestr OZVùNY
Vstupné: 130,- Kã
Pestr˘ program a bohatá vÏdy vyhrávající tombola.
Rezervace stolÛ a pﬁedprodej vstupenek v K-Centru, Smetanova 932, Star˘ Plzenec od 25. ledna 2010.
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 659, 377 183 662, www.staryplzenec.cz
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Z · S TA R¯ P L Z E N E C

KrouÏky pﬁi Základní ‰kole Star˘ Plzenec

Sportovní krouÏek bûÏí jiÏ 15 rokem. Za tu dobu dûti získaly nûkolik pûkn˘ch
umístûní na republikov˘ch finále. Medaile získávaly v atletice, bränndballe
a v medvûdích stezkách. V souãasné dobû má krouÏek 36 ãlenÛ.
Text a foto Jana Hermanová

Aerobic krouÏek se schází kaÏdé úter˘. 20 dívek z 1. aÏ 4. tﬁíd zajde do tûlocviãny Z·, aby si zacviãily pﬁi hudbû. Dûvãata se nauãí základní kroky, správné
drÏení tûla, cítit hudbu. Na konci ‰kolního roku poﬁádáme veﬁejné hodiny pro
rodiãe, kde se dûvãata pﬁedvedou se sv˘mi vlastními sestaviãkami.
Text a foto Mgr. Martina Sou‰ková

Bﬁi‰ní tance - krouÏek bûÏí jiÏ ãtvrt˘m rokem. Dívky vystupují na rÛzn˘ch akcích a
soutûÏích, kde si nevedou ‰patnû. V leto‰ním roce nav‰tûvuje krouÏek 40 dûvãat.
Text a foto Bc. Kateﬁina Vlachová Khaurová

·ikovné ruce - krouÏek pracuje od roku 2001. Dûti si zde zkou‰í nové techniky a zároveÀ vyrábí dáreãky pro své blízké. Na snímku Barborka Fremrová a Viki Vondrá‰ková
pﬁi v˘robû ozdoby na stÛl.
Text a foto Mgr. Alena Morgensternová

KrouÏek informatiky
pro Ïáky 1. stupnû Z·
má svoji tradici jiÏ
mnoho let.
V leto‰ním ‰kolním
roce probíhá v˘uka
kaÏdé pondûlí. Na
krouÏku dûti získají
základní dovednosti
pﬁi práci s PC, které
vyuÏijí v dal‰ích vyuãovacích pﬁedmûtech.
Text a foto Mgr.
Marcela Bardounová
a Mgr. Jana Tou‰ová
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SPORTOVNÍ KROUÎEK
Z· STAR¯ PLZENEC
Dûti ze sportovního krouÏku se dne 28. 11. 2009 zúãastnily závodÛ v plavání (viz foto). Na bazénu Pedagogické
fakulty ZâU v Plzni se se‰lo celkem 58 dûtí z okresu PS
a PJ. Jejich úkolem bylo uplavat 50 m v co nejlep‰ím
ãase. Styl plavání byl libovoln˘, a tak byly k vidûní rÛzné
druhy: prsa, kraul, polohov˘ styl i na ãubiãku.
Po odplavání v‰ech závodníkÛ následovala hodina volného skotaãení v bazénu, které si dûti do sytosti uÏily.
Nakonec pﬁi‰lo dlouho oãekávané vyhlá‰ení v˘sledkÛ,
které pro nás nedopadlo vÛbec ‰patnû.
V‰em zúãastnûn˘m dûkuji za vzorn˘ pﬁístup k závodÛm
i podan˘m v˘konÛm.
Jana Hermanová, foto Lenka Tichá
V¯SLEDKY:
Ho‰i I.
1. místo
3. místo
4. místo
Dívky I.
4. místo
5. místo
10. místo

Landauer Luká‰
Tich˘ Ale‰
Páv Luká‰

ãas
ãas
ãas

1:20:1
1:26:4
1:33:2

Dívky II.
1. místo
7. místo
9. místo
12. místo

Rákosníková Krist˘na
Trnková Denisa
Hejlová Simona
Kopcová Lucie

ãas:
ãas
ãas
ãas

00:56:9
1:10:3
1:14:8
1:23:9

DeCorte Orfee
Vavﬁiãková Eli‰ka
Smiãková Anna

ãas
ãas
ãas

1:13:5
1:14:00
1:43:00

Dívky III.
9. místo

MuÏíková Krist˘na

ãas

1:12:7

UKÁZKOVÁ HODINA
âESKÉHO JAZYKA V 1. A
Dne 15. prosince. se na Z· ve Starém Plzenci se‰li prvÀáãkové se
sv˘mi rodiãi, aby jim ukázali, co se za ãtyﬁi mûsíce ve ‰kole nauãili.
Rodiãe pﬁivítali písniãkou o dvou neposlu‰n˘ch mrazících, z tabule
ãetli vûty o pﬁípravách na Vánoce. Vyprávûli, jak maminkám pomáhají péct cukroví. Pﬁi psaní si zopakovali písmenka. Hodinu zakonãili ãtením ãlánku z uãebnice.
Dûti jsou moc ‰ikovné a doufám, Ïe je rodiãe doma pochválili.

M· SEDLEC

JAK DùTI Z M· SEDLEC TRÁVILY
P¤EDVÁNOâNÍ âAS
Vánoãní Mariánská T˘nice

Mgr. Jana Khaurová
Foto Martin ·tekl

Adélka Schreyerová a Jiﬁík Kliment vyprávûjí…

Dne 14. prosince jsme se vydali do Mariánské T˘nice zdobit perníãky a proÏít
si staroãeské Vánoce.
Text a foto Kateﬁina PraÏáková
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M· SEDLEC

VÁNOâNÍ DÍLNY

Na 11. prosince jsme pﬁipravili vánoãní dílny, kde si dûti
vyrobily dárky pro své maminky a tatínky a zpﬁíjemnily si
ãekání na JeÏí‰ka.

VÁNOâNÍ POSEZENÍ
V BEZEJMENNÉ âAJOVNù

Ve ãtvrtek 10. prosince jsme nav‰tívili s na‰í ‰kolkou ãajovnu na
zámku Kozel. Dûti strávily pﬁíjemné dopoledne ve voÀavém prostﬁedí ãajovny. Dozvûdûly se zajímavé informace o ãaji. Dostaly na
ochutnaní ãaj a jableãn˘ koláã. V˘let jsme zakonãili procházkou po
zámecké zahradû.

Martínek a Du‰ánek si pochutnávají na dobrotách.

Z · S TA R¯ P L Z E N E C

âERTI NA Z· VE STARÉM PLZENCI

Johanka vyrábí hvûzdu.

Malí pekelníci v ãertí ‰kole.

Ve ãtvrtek 3. 12. nepﬁi‰li do 3. A Ïáci, ale malí ãertíci. KaÏd˘ mûl
na sobû nûco ãertovského, jinak by nemohl vstoupit do „âertí
‰koly“. Malí pekelníci se rozdûlili do skupinek a cel˘ den pracovali spoleãnû nad rÛzn˘mi „ãertovsk˘mi úkoly“.
Druhou vyuãovací hodinu v‰ak pﬁi‰la neãekaná náv‰tûva – Mikulá‰, andûl a dva skuteãní ãerti! (viz foto 1) PﬁestoÏe dûti tu‰ily, Ïe se
za maskami skr˘vají jejich spoluÏáci z 8. tﬁídy, mûly obavy.
Nikoho si ale neodnesli, naopak v‰echny obdarovali.
Martina Sou‰ková a Ïáci 3. A
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Z· SEDLEC
Na stﬁedu 16. prosince byla pﬁipravena
vánoãní besídka ÏákÛ 2. – 5. roãníku, kde
Ïáci vystoupili v hudebních, dramatick˘ch
i taneãních scénkách, jejichÏ ústﬁedním
tématem byl ãas adventu s témûﬁ zapomenut˘mi zvyky.
Foto Helena Malá

VÁNOâNÍ PLZE≈
Ve ãtvrtek 17. prosince si
celá na‰e ‰kola vyrazila na
vánoãní trhy na plzeÀském
námûstí. Po prohlídce v˘stavky
betlémÛ na radnici si dûti
mohly prohlédnout stánky
s vánoãním zboÏím a zakoupit
si nûjakou tu vánoãní drobnost.

Vánoãní besídka byla spojena s trhy, kde Ïáci prodávali
vánoãní drobnosti, které sami vyrobili.
Foto Helena Malá
ADVENT V Z· SEDLEC
Ve dnech 10. a 11. prosince 2009 probíhaly ve ‰kole
v Sedlci VÁNOâNÍ DÍLNY, které byly spojeny se
DNEM OTEV¤EN¯CH DVE¤Í. Dûti vyrábûly adventní vûnce, zdobily svíãky, pekly a zdobily perníãky a pﬁipravovaly je‰tû spoustu dal‰ích vánoãních drobností.
Foto Helena Malá

V pondûlí 14. prosince se konala besídka M· a 1.tﬁídy Z·. Dûti pﬁedvádûly, jak slaví Vánoce zvíﬁátka v lese.
Foto Helena Malá

Fotografie v tomto bloku opatﬁila textem Hana Nekolová.

P¤EDVÁNOâNÍ âAS
Jako kaÏd˘ rok i letos byl prosinec pln˘ rÛznorod˘ch akcí.
Na Mikulá‰e jsme se se‰li v klubovnû a vyrábûli dáreãky,
které jsme pozdûji vûnovali babiãkám a dûdeãkÛm v domovû
dÛchodcÛ. Za odmûnu nám andûl s ãertem rozdali pamlsky.
Od 14. prosince se konal jiÏ desát˘ roãník benefiãního vánoãního stánku, kter˘ poﬁádá na‰e skautské stﬁedisko. Mnozí ãlenové staroplzeneckého oddílu se podíleli na jeho pﬁípravû
a na prodeji ve stánku. Cel˘ v˘tûÏek bude vûnován obãanskému sdruÏení Ty a Já, které pomáhá mlad˘m lidem s postiÏením. Pátek 18. neznamenal jen poslední den prodeje ve
stánku, ale také tradiãní vánoãní besídku, která je vÏdy velkou událostí. Vyhla‰ují se totiÏ oãekávané prÛbûÏné v˘sledky
bodování. Samozﬁejmû na nás ãekalo i voÀavé cukroví a plno
dáreãkÛ. Tentokrát nám je pﬁedávalo zlaté prasátko!
V sychrav˘ch dnech jsme nezapomnûli ani na zvíﬁátka v lese
a v rámci zimní stopovaãky jim donesli ka‰tany a jablka do
krmelce. Teì uÏ se v‰ichni tû‰íme nejen na ·tûdr˘ den, ale
i na to, co pûkného nám nadûlí nov˘ rok.
Text a foto Olina Dankoviãová

Takto vyrábíme v klubovnû dárky pro babiãky a dûdy v domovû dÛchodcÛ.
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ZDA¤ILÁ PREMIÉRA MIKULÁ·SKÉ 2009
Zcela v novém byla veﬁejnosti Starého Plzence pﬁedstavena tato tradiãní zábava, kterou poﬁádalo OSZP – STAROPLZENECKO. Akci nav‰tívilo 150 hostÛ a 30 úãinkujících.
Pﬁi pﬁíchodu nás v ‰atnû a také u vánoãnû vyzdobené pokladny pﬁivítali s Mikulá‰ové s ãepiãkami na hlavách. V sále záﬁil ãtyﬁmetrov˘ rozsvícen˘ strom nazdoben˘ ruãnû dûlan˘mi ozdobami. S hlavním programem nás seznámil Jan Skﬁivánek, kter˘ tuto akci vymyslel a cel˘ veãer
ji i moderoval. Zábavu hudebnû zahájil Václav Îákovec s partnerkou,
pak následovala ukázka latinsko – americk˘ch tancÛ Taneãní ‰koly
GREGORIADES PlzeÀ a vystoupení dûtí z této taneãní ‰koly. Dále nás
nav‰tívil ãert, Mikulá‰, andûl a mal˘ Mikulá‰ek. Tato druÏina podarovala pﬁítomné drobnou sladkostí za doprovodu vánoãních koled. Dal‰ím
pﬁekvapením byl pro v‰echny pﬁítomné pﬁíchod dvou andílkÛ, kteﬁí táhli
sanû plné dárkÛ, donesen˘ch hosty pro své blízké. Nejlep‰ím taneãním
párem veãera se stal a zlatou so‰ku vyhrál Oldﬁich Bo‰ek s partnerkou
z Losiné.
Chtûl bych touto cestou podûkovat na‰emu kulturnímu referentovi
Janu Skﬁivánkovi a jeho úÏasné rodinû. Velké podûkování Taneãní ‰kole
GREGORIADES, která je na‰im kmenov˘m sponzorem.
Josef Korãák
pﬁedseda OSZP

P.F. 2010

RadyÀské listy – leden 2010

P.F. 2010
Hodnû zdraví, ‰tûstí
a osobní spokojenosti
v roce 2010 pﬁeje
v‰em obãanÛm
Starého Plzence
a sponzorÛm na‰eho
sdruÏení.

DùKUJEME NA·IM SPONZO¤ÒM
Obce ·tûnovice, ·Èáhlavy a Losiná
BOHEMIA SEKT Star˘ Plzenec
Taneãní ‰kola Gregoriades – PlzeÀ
Music club U ·ilhánkÛ – Star˘ Plzenec
Mezinárodní autobusová doprava BrÛj – Rotenborn
Mûsto Star˘ Plzenec
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OHLÉDNUTÍ ZA
VÁNOCEMI 2009
O první adventní nedûli 29. listopadu
veãer se jiÏ tradiãnû v na‰em mûstû rozzáﬁil vánoãní strom. U stromu, kter˘m je
letos pomûrnû vzácná vysoká ‰tíhlá jedle,
se pﬁed radnicí na námûstí se‰ly stovky
lidí, aby i letos pomohly oficiálnû odstartovat pﬁedvánoãní ãas.
Pan starosta Zdenûk Matas popﬁál lidem
klidné proÏití vánoãních svátkÛ a v‰e nejlep‰í a hodnû zdraví v novém roce.
Nechybûlo ani posvûcení stromu, kterého
se ujal pan faráﬁ Petr Franta.
Pﬁi rozsvícení stromeãku zazpíval
vánoãní písnû dûtsk˘ pûveck˘ sbor Zvoneãek ze Z· PlzeÀ-Újezd pod vedením
Evy Markvartové. Na klávesy doprovázela Markéta Kourová.
VÛnû svaﬁeného vína a teplého ãaje,
kter˘ pro náv‰tûvníky pﬁipravila Staroplzenecká restaurace BOHEMIA SEKT,
dotváﬁela pravou vánoãní atmosféru.

Foto Eva Vlachová

U vánoãního stromu se se‰ly stovky lidí….

ÎIV¯ BETLÉM
Na ·tedr˘ den odpoledne se jiÏ tradiãnû u kostela sv.
Jana Kﬁtitele na námûstí ve Starém Plzenci konalo
pﬁedstavení Îiv˘ betlém. Pﬁíbûh o narození JeÏí‰ka,
kter˘ zahrály plzenecké dûti, zhlédly stovky divákÛ.
Námûstím se rozléhaly koledy, které spolu s úãinkujícími dûtmi zpívali i ostatní lidé. Po skonãení pﬁedstavení si odtud lidé do sv˘ch domovÛ odná‰eli betlémské
svûtlo.
Eva Vlachová
Jménem v‰ech úãinkujících dûkuji vedení Základní
‰koly v Sedlci za moÏnost vyuÏívání prostor tûlocviãny pﬁi pﬁípravû Îivého betléma.
Pavel Kilbergr

VÁNOâNÍ KONCERT
KRUHU P¤ÁTEL HUDBY
Nejen vánoãními písnûmi a koledami se
15. prosince v podveãer rozeznûla obﬁadní síÀ staroplzenecké radnice. Náv‰tûvníci
koncertu si mohli v klidu vychutnat nejen
pﬁíjemné vystoupení studentÛ Konzervatoﬁe PlzeÀ, ale i ‰álek svaﬁeného vína,
kter˘ byl pro nû pﬁipraven.

Snímkem se vracíme k vánoãnímu koncertu.
Foto Eva Vlachová

NA·E MùSTO P¤IVÍTALO NOVÉ OBâÁNKY
Dne 28. 11. 2009 probûhlo v obﬁadní síni fesionálním fotografem pﬁímo v obﬁadní
mûsta Star˘ Plzenec vítání obãánkÛ naro- síni fotografie z vítání.
zen˘ch v období od 1. ledna 2009 do 30.
V. H.
ãervna 2009.
Foto Iva Jánská
Novû narozené obãánky a
moÏná i budoucí kamarády
pﬁivítaly básniãkami a písniãkami dûti ze zdej‰í mateﬁské a základní ‰koly.
âlenka zastupitelstva mûsta
a pﬁedsedkynû Sboru pro
obãanské záleÏitosti paní
Jaromíra Zikmundová popﬁála v‰em pﬁítomn˘m obãánkÛm a jejich rodiãÛm mimo
jiné i pevné zdraví a mnoho
Ïivotních úspûchÛ, maminkám pﬁedala kytiãku a dûtem
dárek, vûnovan˘ mûstem
Star˘ Plzenec.
Pro pﬁipomínku slavnostního obﬁadu mûli rodiãe moÏnost nechat si zhotovit pro- Snímkem se vracíme k listopadovému slavnostnímu vítání obãánkÛ mûsta
Star˘ Plzenec.

dokumentRL01_10.qxd

30.12.2009

8:28

Str. 14

Strana 14

OBRAZY – KAREL GOTT
BOHEMIA SEKT Centrum zahájilo dne
29.11. 2009 poslední v˘stavu leto‰ního roku.
Za nenápadn˘m názvem „Obrazy“ se v‰ak
skr˘vá nejvût‰í v˘stava sezóny, neboÈ autorem obrazÛ je samotn˘ mistr Karel Gott.
Karel Gott: „Îiju v dobré dobû, jsem malíﬁ
samouk Ïivící se zpûvem.“
Leto‰ní rok byl pro Karla Gotta mimoﬁádnû úspû‰n˘. Oslavil 70. jubileum, uspoﬁádal
bûhem roku celou ﬁadu velkolep˘ch koncertÛ, stal se po 35. âesk˘m slavíkem a také
absolutním vítûzem, pﬁevzal medaily za
zásluhy z rukou prezidenta republiky. MuÏ,
kter˘ aktivnû pÛsobí na ãeské hudební scénû
pﬁes 50 let, se nedá oznaãit jinak, neÏ fenomén ãeského hudebního nebe.
Kariéra Karla Gotta je v‰em dÛvûrnû
známá. V˘stava, kterou BOHEMIA SEKT
uspoﬁádal pﬁedstavuje Karla Gotta jako malíﬁe. A bylo to právû malíﬁství, o které se Karel
Gott pokou‰el jako první. Osudov˘ okamÏik,
nepﬁijetí na UPRUM, umûlci zmûnil cel˘
Ïivot.
Karel Gott o osobû tvrdí, Ïe je malíﬁ samouk Ïivící se zpûvem. V jeho obrazech, které
maluje ve voln˘ch chvílích, uniká svûtu
showbusinnesu, je to ãas relaxace. Jeho
obrazy jsou odrazem jeho du‰e, záÏitkÛ, jeho
charakteru. Malování je pro nûj tichá poezie,

FIRMA ROKU 2009
– úspûch ve finále
V listopadovém vydání RL jsme Vás informovali o vítûzství staroplzenecké firmy
CÍSA¤, v.o.s., v krajském finále Ceny Hospodáﬁsk˘ch novin Firma Roku 2009. Spoleãnost
reprezentovala PlzeÀsk˘ kraj v celostátním
finále, kde po nároãné prezentaci pﬁed odbornou porotou byly v˘sledky vyhlá‰eny na galaveãeru dne 26. listopadu v pﬁímém pﬁenosu
âeské televize.
Firma CÍSA¤, v.o.s., se z celkem 3.636 do
soutûÏe pﬁihlá‰en˘ch firem umístila mezi 14
finalisty na v˘borném 8. místû. ¤editel spoleãnosti ing. Pavel Císaﬁ nám k tomuto úspûchu
sdûlil: „S ohledem k tomu, Ïe jsme v tomto
finále byli jedinou firmou rodinného typu
vedle velk˘ch firem s aÏ 300 zamûstnanci,
povaÏujeme na‰e 8. místo a velice pﬁíznivé
bodové ohodnocení za v˘razn˘ úspûch. V kaÏdém pﬁípadû jsme si splnili ná‰ cíl – prokázat,
Ïe firma rodinného typu mÛÏe pﬁi správném
stanovení a dodrÏování sv˘ch zásad velice
úspû‰nû podnikat na ‰piãce nároãného oboru,
a konkurovat tak i velk˘m nadnárodním spoleãnostem.“
Blahopﬁejeme firmû CÍSA¤, v.o.s., a pﬁejeme jí mnoho dal‰ích úspûchÛ.
Redakce RL

Majitelé firmy po prezentaci pﬁed porotou.

RadyÀské listy – leden 2010
která mluví barvami. Nechává mÛzy, aby
vedly jeho ruku.
„Nejvût‰í odmûnou pro mne je, kdyÏ obrazy náv‰tûvníky zaujmou, zastaví se, aby se
zamysleli nad tím, co jsem obrazem chtûl
ﬁíci,“ dodává Karel Gott.

Souãástí v˘stavy jsou tﬁi obrazy, které
nebyly dosud zveﬁejnûny, a také dámské
‰aty, které nesou motivy Gottov˘ch obrazÛ.
V˘stava potrvá do 14. 2. 2010. Více informací naleznete na www.bohemiasekt.cz
a www.karelgott.tv
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SERIÁL POLICIE âESKÉ REPUBLIKY NA JIÎNÍM PLZE≈SKU
3. díl – DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
Dopravní inspektorát územního odboru
vnûj‰í sluÏby PlzeÀ-jih má pÛsobnost
v celém okresu PlzeÀ-jih a to i v ãástech,
které byly nedávno pﬁiãlenûny do okresu
PlzeÀ-mûsto (Star˘ Plzenec a okolí).
Nespadá sem ov‰em dálnice D5, která je
v pÛsobnosti dálniãního oddûlení. Okresními sousedy jsou okresy PlzeÀ-mûsto
a PlzeÀ-sever na severní hranici okresu,
dále okresy Tachov a DomaÏlice na západní hranici, okres Klatovy na jiÏní hranici,
okresy Strakonice a Pﬁíbram na hranici
v˘chodní a na severov˘chodû pak okres
Rokycany.
Dopravní inspektorát spolupracuje se
v‰emi obvodními oddûleními. Tato syntéza je nepostradatelná zejména pﬁi událostech jako jsou dopravní nehody vût‰ího
rozsahu nebo dopravnû bezpeãnostní akce.
Dopravní inspektorát PlzeÀ-jih sídlí
v Plzni, na Anglickém nábﬁeÏí, kde je rozdûlen na dvû hlavní skupiny: skupina silniãního dohledu a skupina dopravních
nehod. Inspektorát má také svého komunikaãního inÏen˘ra, kter˘ schvaluje silniãní
úpravy, nové silniãní stavby, apod.
SKUPINA SILNIâNÍHO DOHLEDU
Nejv˘znamnûj‰í prioritou této skupiny
je stíhat neukáznûné ﬁidiãe, kteﬁí jsou
sv˘m jednáním nebezpeãní svému okolí
pﬁedev‰ím svojí bezohlednou rychlou jízdou v rizikov˘ch místech, zvlá‰tû
v obcích. Pomocí moderní techniky jako je
napﬁíklad tester na návykové látky, digitální alkotester, ãi laserov˘ radar v kombinaci s nov˘mi rychl˘mi vozidly se dohledové skupinû daﬁí takové ﬁidiãe eliminovat
a tvrdû trestat. âasto se také mÛÏeme setkat se souãinností s hlídkami obvodních

Nejv˘znamnûj‰í prioritou této skupiny je stíhat neukáznûné ﬁidiãe, kteﬁí jsou sv˘m jednáním nebezpeãní svému
okolí, pﬁedev‰ím svojí bezohlednou rychlou jízdou.

oddûlení nebo s hlídkou skupiny dopravních nehod, ze které se pak stává likvidaãní pracovi‰tû – díky mobilní kanceláﬁi lze
i závaÏné pﬁestupky, které se nedají vyﬁe‰it
v blokovém ﬁízení, ze strany policie vyﬁídit na místû.
SKUPINA DOPRAVNÍCH NEHOD
Tato skupina se zab˘vá dÛkladn˘m ‰etﬁením dopravních nehod; takové ‰etﬁení
tvoﬁí dvû fáze: první, ta nejdÛleÏitûj‰í, je
práce na místû dopravní nehody. To zahrnuje poskytnutí první pomoci, pokud se

hlídka na místo dostaví jako první z IZS,
ohledání místa dopravní nehody, fotodokumentace, zaji‰tûní stop, dechová zkou‰ka (pokud je to moÏné), zji‰tûní svûdkÛ
apod. Nezﬁídka se policisté setkávají
s nepochopením ostatních kolemjedoucích
ﬁidiãÛ, kteﬁí musejí leckdy ãekat v dlouh˘ch kolonách kvÛli zablokované vozovce. Policisté, zamûstnaní nároãnou ãinností pﬁi ‰etﬁení, se stávají terãem mnoha stíÏností, ba i nadávek. KdyÏ je tato práce
hotova, pﬁichází na ﬁadu druhá fáze, administrativní. Ta je neménû nároãná. Úãastníci nehody mnohdy nespolupracují, vyviÀují se, vyh˘bají se ‰etﬁení. Tato fáze spoãívá ve v˘sle‰ích, tvorbû plánkÛ dopravní
nehody, souãinnosti se správními orgány
nebo státními zástupci, a v dal‰ích rozliãn˘ch administrativních úkonech.
prap. Petr Wind‰edl,
inspektor SDN

Modernû vybavená mobilní kanceláﬁ umístûná ve sluÏebním vozidle Volkswagen Transporter ulehãuje policistÛm práci bûhem vy‰etﬁování dopravní nehody v terénu.

Také na jiÏním PlzeÀsku jsou policejní útvary
postupnû vybavované nov˘mi sluÏebními vozy znaãky ·koda Octavia, které nahradí dosluhující Felicie
a Fabie.
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Prodám byt 4+1, panel, ve St. Plzenci.
Tel.: 608 482 644.
● Prodám zdûnou ﬁadovou garáÏ v k. ú.
Sedlec. Tel.: 608 482 644.
● Koupím byt ve Starém Plzenci. Prosím
nabídnûte. Tel.: 790 365 977.
●
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Prodám zdravotní matraci, spec. PV
pûna, vhodná na dekubity, nová, cena
2.740 Kã, po dohodû sleva jistá. Zn.
Rychlé jednání. Tel.: 605 780 065.
● Prodám lyÏe HEAD, délka 130 cm.
Tel.: 603 750 645.
●

