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SLAVNOSTNÍ K¤TINY KNIHY KOSTELY STARÉHO PLZENCE
Dne 29. ledna v podveãer se ve Starém
Plzenci v reprezentaãních prostorách spoleãnosti BOHEMIA SEKT konala slavnost oficiálního uvedení na veﬁejnost
knihy Kostely Starého Plzence. Tato
kniha, vyti‰tûná jiÏ v prosinci 2009, byla
takto pﬁedstavena ‰iroké ãtenáﬁské obci
a médiím (ãlánek o této akci pﬁinesla
následujícího t˘dne MF Dnes). Poprvé
byla vydána opravdu reprezentativní publikace, aby pﬁiblíÏila veﬁejnosti nejen
v‰ech osm staroplzeneck˘ch kostelÛ (stojících i zanikl˘ch), ale i ﬁadu církevních
památek drobnûj‰ího rázu. Kvalitní papír
i velké mnoÏství vût‰inou dosud nepublikovan˘ch a zcela nov˘ch fotografií z KostelÛ Starého Plzence dûlá opravdu v˘born˘ propagaãní materiál, kter˘ zaujme na
první pohled.
Na „kniÏní vernisáÏi“ se se‰el cel˘ ‰irok˘ t˘m tvÛrcÛ tohoto díla. Hlavním autorem knihy je znám˘ plzeÀsk˘ architekt
Jan Soukup, jemuÏ v práci na textu pomáhali místní amatér‰tí milovníci historie
Karel Kilbergr a Anna Velichová. (âerpal
pﬁi tom ãásteãnû ze seriálu o Staroplzeneck˘ch památkách, kter˘ vycházel na
pokraãování v RadyÀsk˘ch listech
v létech 2000 a 2001.) Obrazová ãást byla
(kromû fotografií J. Soukupa a novû
vytvoﬁen˘ch schémat kostelÛ z Ateliéru
Soukup) dílem pﬁeváÏnû Daniela Stacha
a poté nûkolika dal‰ích fotografÛ, napﬁ.
Miroslava âadka – a ti byli zde také pﬁítomni. Nechybûl ani „realizaãní t˘m“
knihy, zastoupen˘ zde hlavním iniciátorem a realizátorem knihy Petrem Vrobelem a vydavatelem knihy, pﬁedsedou
Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû,
Václavem Hákem. Nechybûli ani hlavní
sponzoﬁi: za mûsto PlzeÀ námûstek primátora Ing. Petr Náhlík a za Star˘ Plzenec
starosta mûsta Zdenûk Matas. Ten veﬁejnû
pochválil v˘bornou spolupráci s Plzní,
která se v˘znamnû podílela nejen na
financování knihy, ale i na opravách hradu
Radynû. Vzácn˘m hostem zde byl znám˘
plzeÀsk˘ historik, profesor Jan Kumpera:
knihou byl nad‰en a slíbil, Ïe po‰le do
ãasopisu Muzejní listy recenzi.
V pﬁíjemné atmosféﬁe, kterou dotváﬁela
i váÏná hudba dospûl˘ch posluchaãÛ staroplzenecké ZU·, zaznûlo nûkolik krátk˘ch projevÛ. Za v‰echny citujme arch.
Jana Soukupa . „Vytváﬁel jsem tuto knihu,
abych oÏivil v lidech vztah k mûstu….
a kdyÏ jsem si uvûdomil, kolik památek

Na „kniÏní vernisáÏi“ se se‰el cel˘ ‰irok˘ t˘m tvÛrcÛ tohoto díla.

tady máte“. Poté byla kniha poÏehnána
plzeÀsk˘m biskupem Franti‰kem Radkovsk˘m. Ten zmínil, Ïe jedinou zatím vydanou publikací, zab˘vající se v˘luãnû církevními památkami mûsta, byla kniha biskupa Josefa Berana z r. 1947 – a Ïe je tedy
velmi zásluÏné, po tolika letech vydat
nûco nového na toto téma. A pak uÏ se
besedovalo a pﬁítomní spoluautoﬁi podepisovali novû zakoupené v˘tisky knih. ¤ada
pﬁítomn˘ch listovala tímto kniÏním dílem
a shodla se na tom, Ïe obsahuje ﬁadu
nov˘ch informací a pﬁekvapivû i snímkÛ
objektÛ (hlavnû drobn˘ch církevních staveb), o nichÏ do té doby nemûli ani tu‰ení. Mnoho knih poputuje za hranice na‰eho kraje k tûm, kteﬁí se ve Starém Plzenci
narodili a nûjak˘ ãas zde Ïili, ale pak je
osud rozvál do rÛzn˘ch smûrÛ.
Tak tedy pﬁejme knize, která je zajímavá nejen unikátními fotografiemi a dosud
nikde nepublikovan˘mi informacemi, ale
také tím, Ïe ani jeden z jejích tvÛrcÛ není
profesionálním historikem, hodnû ‰tûstí.
A aÈ ãasto jako doposud sl˘cháme o ní
vûtu „je krásná, opravdu se povedla…“
Mgr. Anna Velichová

Foto Jiﬁí Vlach

Kostely Starého Plzence, tak se jmenuje kniha, vyti‰tûná jiÏ v prosinci 2009. Poprvé byla vydána opravdu reprezentativní publikace, aby pﬁiblíÏila veﬁejnosti nejen v‰ech osm staroplzeneck˘ch kostelÛ (stojících i zanikl˘ch), ale i nûkolik drobnûj‰ích církevních památek v okolí.
Reprofoto Jiﬁí Vlach
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INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE
2. schÛze – 21. ledna 2010
RM
souhlasila, na Ïádost Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ Sedlec, s postavením jednoduchého dﬁevûného pﬁístﬁe‰ku o rozmûrech 25 m x 7 m u budovy hasiãského
muzea v Sedlci na pozemku mûsta parc.
ã. 451;
souhlasila s provedením rekonstrukce
veﬁejného osvûtlení v ãásti Smetanovy
ulice v úseku od Masarykova námûstí ke
kﬁiÏovatce s Jiráskovou ulicí podle cenové
nabídky Josefa Medenciho ELEKTRO;
souhlasila se sníÏením místního poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2010 Milanu Krákorovi na polovinu;
schválila vydání Pravidel pro provozování nákladní automobilové dopravy mûstem vãetnû tarifního ceníku s úãinností od
1. února 2010;
souhlasila se zadáním vypracování projektu na v˘stavbu chodníkÛ po obou stranách RadyÀské ulice v úseku od kﬁiÏovatky s Kollárovou ulicí k ulici Divadelní
spoleãnosti D PROJEKT PLZE≈ Nedvûd
s.r.o.;
schválila uzavﬁení dohody s Ing. Milo-
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slavem Urbánkem o provedení kanalizaãní pﬁípojky k jeho domu ãp. 319 v RadyÀské ulici;
souhlasila s prominutím úhrady nájemného a otopného místní organizaci KSâM
pﬁi poﬁádání oslavy 100. v˘roãí MDÎ
v Lidovém domû dne 6. bﬁezna 2010;
souhlasila, na Ïádost BD „Radynû
druÏstvo“, se zahájením jednání o provedení zateplení bytového domu v Hálkovû
ulici ãp. 1183 a 1184 za vyuÏití dotaãního
programu Zelená úsporám, podle druÏstvem pﬁedloÏeného návrhu.
3. schÛze – 4. února 2010
RM
schválila uzavﬁení mandátní smlouvy
se spoleãností MAZEPPA s.r.o. o provedení zadávacího ﬁízení pﬁi zadávání veﬁejné zakázky na dodávku cisternové automobilové stﬁíkaãky pro potﬁeby JSDH
Star˘ Plzenec;
vzala na vûdomí informaci místostarosty Ing. Wohlmuta, jednatele spoleãnosti PRONAP s.r.o., o ãinnosti a hospodaﬁení spoleãnosti v roce 2009;
souhlasila, na návrh odboru ÎP MûÚ,
s instalací – pﬁidáním 1 ks nového svítidla veﬁejného osvûtlení ve Smetanovû ulici
naproti ãerpací stanici PAP OIL;
uloÏila MûÚ pozvat Václava Hrbáãka
na jednání RM ve vûci umístûní kontejnerÛ na tﬁídûn˘ odpad v ulici Na V˘sluní
v Sedlci;
souhlasila se zadáním rekonstrukce
hygienického zaﬁízení (WC, sprchy
a ‰atny) pro pracovníky kuchynû Mateﬁské ‰koly Star˘ Plzenec z dÛvodu stávajícího nevyhovujícího stavu, zji‰tûného pﬁi
kontrole hygienikÛ;
schválila, na návrh spoleãnosti
D PROJEKT PLZE≈ Nedvûd, s.r.o., ustavení komise pro posouzení podnûtÛ a pﬁipomínek obãanÛ a institucí k zam˘‰lené
rekonstrukci RadyÀské ulice ve sloÏení:
Josef Sutnar, Zdenûk Cink, Milo‰ Nováãek, Radek Hroch a Bc. Václav Vajshajtl;
souhlasila s v˘bûrem autora souãasného územního plánu Ing. arch. Oldﬁicha
Fáry za projektanta pro zpracování návrhu
zadání a návrhu zmûny ã. 3 územního
plánu mûsta;
vzala na vûdomí vyhodnocení pﬁedbûÏn˘ch nabídek na instalaci radarov˘ch
rychlostních ukazatelÛ provedené místostarostou Ing. Wohlmutem a uloÏila mu
vypracovat
pﬁesnû
specifikovanou
poptávku a pﬁedloÏit uchazeãÛm o dodávku tohoto zaﬁízení;
vzala na vûdomí informaci starosty
o pﬁipravovan˘ch a probíhajících investiãních akcích mûsta;
souhlasila s návrhem na pﬁípravu podmínek pro vyhlá‰ení veﬁejné soutûÏe na
vybudování nákupního centra v Husovû

ulici a pﬁemístûní stávajícího sbûrného
dvora do jiné lokality v souladu s územním plánem mûsta;
souhlasila s poskytnutím penûÏitého
pﬁíspûvku ve v˘‰i 5.000 Kã Klubu ãesk˘ch turistÛ PlzeÀského kraje na obnovu
a údrÏbu turistick˘ch znaãek, map a smûrovek na území mûsta;
stanovila kupní cenu ve v˘‰i 150 Kã za
m2 pro jednání o majetkoprávním vypoﬁádání ãástí pozemkÛ mûsta parc. ã. st. 58/1
a 91/1 v areálu poÏární nádrÏe v Husovû
ulici, které dosud bez právního dÛvodu
uÏívají nûkteﬁí vlastníci sousedních nemovitostí;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze sociální komise konané 28. ledna 2010, souhlasila s úhradou ceny fotografií, poﬁízen˘ch pﬁi náv‰tûvách obãanÛ mûsta umístûn˘ch v sociálních zaﬁízeních v závûru
roku 2009, z rozpoãtu mûsta a uloÏila
místostarostovi Ing. Wohlmutovi a vedoucímu BH Jiﬁímu Opaleckému informovat
sociální komisi o zámûrech mûsta v sociální oblasti a o moÏnosti opravy domu
s peãovatelskou sluÏbou ãp. 193 v Havlíãkovû ulici;
souhlasila s prominutím místního
poplatku ze vstupného obãanskému sdruÏení Kolpingova rodina Star˘ Plzenec pﬁi
poﬁádání PyÏamového ma‰karního plesu
v Lidovém domû dne 13. února 2010;
souhlasila s pronájmem sálu v Lidovém
domû ke konání Mistrovství âR ve stolním hokeji ve dnech 21.-23. kvûtna 2010;
souhlasila se zadáním vypracování
zadávací dokumentace vãetnû organizace
v˘bûru správce stavby pro akci „Kanalizace II. etapa a roz‰íﬁení âOV Star˘ Plzenec“ a vypracování zadávací dokumentace vãetnû organizace v˘bûrového ﬁízení na
poskytnutí bankovního úvûru na realizaci
této akce.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
STARÉHO PLZENCE
22. zasedání - 8. února 2010
ZM vzalo na vûdomí
1. informace o plnûní usnesení z pﬁedchozích zasedání ZM;
2. Ïádost Igora Písaﬁe ze dne 07.01.2010
o zváÏení úprav ve schváleném textu
kupní smlouvy, neboÈ ve stanoveném termínu do 18.12.2009 kupní smlouvu o prodeji pozemkÛ a smlouvu o spolupráci
s mûstem nepodepsal.
ZM souhlasilo
1. s v˘zvou spoleãnosti Vodárna PlzeÀ,
a. s., k uzavﬁení nové smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace ve mûstû ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu;
2. s odstoupením od Smlouvy o provo-
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zování vodovodu a kanalizace pro veﬁejnou potﬁebu uzavﬁené se spoleãností
Vodárna PlzeÀ, a. s., dne 31. 01. 2002 ve
znûní pﬁedloÏeného návrhu v pﬁípadû, Ïe
Vodárna PlzeÀ, a. s., v˘zvû mûsta k uzavﬁení nové smlouvy nevyhoví;
3. s prodejem pozemku parc. ã. 341/222
v k.ú. Star˘ Plzenec Petrovi Hrabû za cenu
750 Kã;
4. se vzdáním se vlastnického práva
mûsta k pozemku parc. ã. 328/5 v k.ú.
Star˘ Plzenec ve prospûch jeho souãas-

n˘ch uÏivatelÛ manÏelÛ Blahutov˘ch
z dÛvodu jeho vydrÏení;
5. s ukonãením pﬁíjímání návrhÛ na
zmûny vyuÏití území pro pﬁipravovanou
zmûnu ã. 3 Územního plánu mûsta Starého Plzence dnem 08. 02. 2010. Pozdûji
do‰lé Ïádosti a návrhy nebudou jiÏ do této
zmûny zaﬁazeny.
6. s vydáním územního rozhodnutí
o zmûnû vyuÏití pozemku mûsta parc.
ã. 1340 v k.ú. Star˘ Plzenec ze souãasného
trvalého travního porostu na lesní pozemek.

ZM nesouhlasilo s úpravami ve schváleném textu kupní smlouvy o prodeji
pozemkÛ poÏadovan˘mi Igorem Písaﬁem.
Trvá na svém usnesení ze dne 14.12. 2009
o zru‰ení dﬁívûj‰ího usnesení o prodeji
pozemkÛ ze dne 21. 09. 2009.
ZM uloÏilo radû mûsta neprodlenû
doruãit spoleãnosti Vodárna PlzeÀ, a. s.,
v˘zvu k uzavﬁení nové smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace a pﬁípadnû i následné odstoupení od stávající smlouvy.

ZMùNA JÍZDNÍHO ¤ÁDU K 7. 3. 2010
VáÏení spoluobãané,
dne 7. 3. 2010 vstupuje v platnost 1. zmûna J¤. PﬁibliÏnû t˘den
pﬁed uvedením zmûny platnosti bude ve spolupráci s K-Centrem
aktualizován jízdní ﬁád, kter˘ bude v prodeji na obvykl˘ch místech. Ve vlastním zájmu se vãas informujte o pﬁipravovan˘ch
zmûnách J¤.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.

SMRÁDEâEK, ALE TEPLOUâKO aneb
CO NùKTE¤Í Z NÁS PÁLÍ A V·ICHNI TO D¯CHÁME

Pﬁíjemné posezení
u rozehﬁát˘ch kamen
a více ohleduplnosti
ke svému zdraví
i zdraví Va‰ich
spoluobãanÛ –
sousedÛ, Vám pﬁeje
odbor Ïivotního
prostﬁedí
(zdroj:
www.ekoporadna.cz)
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D O P L N ù N Í H I S T O R I E D O M U â . P. 1 7
DÛm ã. p. 17 byl jiÏ popsán spolu
s domy ã. p.15 a 16 v dubnovém ãísle
RadyÀsk˘ch listÛ v roce 2009. Jeho historie byla pojata pomûrnû struãnû díky nedostatku jin˘ch podkladÛ. Ná‰ pozorn˘ ãtenáﬁ Václav Minaﬁík aÏ v daleké Vla‰imi se
to rozhodl napravit a poskytl nám velmi
cenn˘ v˘pis z rodinné kroniky rodu MinaﬁíkÛ, za coÏ mu dûkuji. Je to cenn˘ pﬁíspûvek do celkové historie mûsta. Nyní tedy
pojìme k vûci samé.
V pÛvodním ãlánku zmínûn˘ první
znám˘ majitel domu Jiﬁí Straka, zapsan˘
v robotním seznamu z roku 1777, mûl
zjevnû v Plzenci pﬁedky. V Soupisu podle
víry z roku 1651 je zmínûna rodina StrakÛ
a v Urbáﬁi z roku 1719 jsou rovnûÏ zmínûni chalupníci Straka Jan a Josef.

Josef Kugler vlastnil nemovitost jiÏ
v roce 1850. Od tohoto roku se zaãínají
vést pozemkové knihy u katastrálního
úﬁadu. V roce 1886 Josef Kugler pﬁestavuje stodÛlku a chlév.
V roce 1891 vlastní nemovitost jiÏ manÏelé Josef a Barbora Ka‰parovi. Od nich ji
kupují podle kupní smlouvy ze dne
7.12.1904 manÏelé Jan a Filomena Minaﬁíkovi.
Jan Minaﬁík byl od roku 1895 vrchním
bednáﬁsk˘m mistrem ve staroplzeneckém
pivovaru. Jeho manÏelka provozovala Ïivnost ‰vadleny. V roce 1910 konãí Jan
s prací v pivovaru a zaãíná samostatnû
podnikat. Bednáﬁskou dílnu zﬁizuje ve stodole domku ã. p. 17. V roce 1921 staví
novou dílnu a v roce 1925 pﬁistavuje strojovnu s deseti nov˘mi bednáﬁsk˘mi stroji,

skladi‰tû a zastﬁe‰uje garáÏ na pozemku
zahrady. V dílnách se vyrábûly transportní
sudy na pivo a víno, hlavnû v‰ak velké
leÏácké sudy a modﬁínové kádû pro pivovary, vinaﬁe a likérky.
Dal‰ím vlastníkem domu ã. p.17 a s tím
spojené bednáﬁské Ïivnosti se stali podle
postupní smlouvy ze dne 28.12.1933
manÏelé Václav a Marie Minaﬁíkovi.
Rozkvût firmy dále pokraãuje. Dne
4.5.1946 kupují manÏelé Minaﬁíkovi
v Komenského ulici od Josefa a Anny Ptákov˘ch dÛm ã. p. 156.
Dvanáctého kvûtna 1947 byla zahájena
pﬁestavba dílen. Zkolaudovány byly 22.
listopadu 1949, ale pﬁipravovaná v˘roba
se jiÏ nerozebûhla.
V únoru 1948 skonãila nadlouho doba
soukromého podnikání.
Svatopluk Mare‰

HISTORIE
S TA R O P L Z E N E â T Í M U Z I K A N T I –
OTTO
âADEK
(nar. 1911)
V seriálu
RadyÀsk˘ch
listÛ o muzik a n t e c h
pocházejících
a pÛsobících
ve
Starém
Plzenci nebyl
vzpomenut
dosud Ïijící nejstar‰í obãan Plzence Otto
âadek.
Pan Otto âadek je bratrem jiÏ vzpomenutého Ladislava âadka, s nímÏ hrával ve
skupinû kapelníka Bohumila JÛzy.
Pﬁi vzpomínkách na tuto dobu pﬁed II.
svûtovou válkou vyprávûl, jak hrávali na
housle a violoncello v kinû pﬁi promítání
nûm˘ch filmÛ. Pozdûji hráli ve v˘letní
restauraci Na V˘rovnû, kde poznali i rodiãe dne‰ního Zlatého slavíka Karla Gotta.
Pan Otto âadek se 10. února doÏil
poÏehnan˘ch 99 let Ïivota.
Václav Kotora

Na housle jsem se zaãal uãit u místního
krejãího p. Ladmanna a pozdûji docházel
ke Karlu Sudovi, ﬁediteli obecné ‰koly a
regenschori. Na housle hrál i mÛj o 4 roky
star‰í bratr Ladislav. V té dobû je‰tû nebyla televize, a tak jsme voln˘ ãas vyplÀovali hraním. Pﬁehrávali jsme v‰echna
dostupná houslová dueta. Ve dne z not, po
setmûní zpamûti.
V sedmnácti letech jsem dostal k VánocÛm violoncello. Jako samouk jsem se
uãil podle not, kter˘ mi pﬁenechal spoluÏák na OA v Plzni F. Jaro‰, Ïák hudební

pokraãování seriálu

‰koly. Po ãase jsem se ale obrátil na
odborného uãitele, violoncellistu Mûstského divadla v Plzni pana ·vejnara.
Nejlep‰ím uplatnûním v té dobû byla
ãinnost v místním kinû „Invalid“. Tam
jsem v roce 1930 nastoupil na uvolnûné
místo po ‰Èáhlavském cellistovi Oldﬁichu
Kotorovi. Tehdy se je‰tû promítaly nûmé
filmy. Ty byly doprovázeny hudbou sedící pod plátnem. Soubor hrál v té dobû
v obsazení pí Lhotová - klavír, Bohumil
JÛza – 1. housle a kapelník Ladislav
âadek – 2. housle, Otto âadek – violon-

Ze vzpomínek Otty âadka
Narodil jsem se v pohnuté dobû ve velkém mûstû na krásném modrém Dunaji,
ve Vídni. Moje hudební zaãátky a první
veﬁejná vystoupení jsou ale uÏ spojena se
Star˘m Plzencem, odkud pocházela moje
maminka a kam jsme se je‰tû bûhem 1.
svûtové války pﬁestûhovali.

Velk˘ plzeneck˘ orchestr (uprostﬁed Bohumil JÛza, tﬁetí zleva mÛj bratr Ladislav âadek, na levém okraji moje
violoncello. (Já sám se fotografování nemohl zúãastnit).
Foto z archivu M. âadka
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cello. Krátkou dobu byla u klavíru Vûra
Tolarová. Pﬁi vût‰ích filmech se roz‰íﬁil aÏ
na 10 ãlenÛ. Hrané skladby musely rytmicky i náladovû odpovídat dûji na plátnû.
Kapelník musel kromû hraní také sledovat,
co se dûje na plátnû. Pokud nestaãil archiv
kapelníka, vypomáhaly plzeÀské biografy,
ponejvíce kino Hvûzda. PﬁizpÛsobit noty
pro na‰e malé obsazení byl pro kapelníka
mnohdy nelehk˘ úkol. Pro nás hudebníky
to byla ov‰em obrovská pﬁíleÏitost seznámit se s velk˘m mnoÏstvím skladeb. Ná‰
mal˘ soubor musel zahrát to, co jinde hrávaly i vût‰í orchestry.
Ve stejném sloÏení jako v biografu jsme

RadyÀské listy – bﬁezen 2010
v létû vÏdy v nedûli odpoledne hráli pro
dobrou náladu v tehdy velmi oblíbené
lesní restauraci Na V˘rovnû. Toto místo
bylo cílem nedûlních vycházek nejen pro
Plzenecké. Poslechnout a zatanãit si sem
jezdili mladí ze ‰irokého okolí, i z Plznû.
PﬁíleÏitostnû se Bohumilu JÛzovi podaﬁilo sestavit i velk˘ orchestr. Na fotografii
plzeneckého fotografa J. Friedla z doby,
kdy jsem v nûm hrával i já s bratrem, je
orchestr s 31 ãleny.

‰kole ve Starém Plzenci u R. Herejka.
V období studií na gymnáziu v Plzni
pokraãovala ve v˘uce u známého plzeÀského houslového pedagoga M. Macháãka, v letech 1960–1966 studovala na konzervatoﬁi v Praze. Od r. 1968 do r. 1982
hrála v PlzeÀském rozhlasovém orchestru.
V roce 1982 zaãala vyuãovat na Konzervatoﬁi v Plzni, kde pÛsobila aÏ do roku
2005 a vychovala zde ﬁadu úspû‰n˘ch
houslistÛ a houslistek.

HANA âADKOVÁ (nar. 1943)
- profesionální houslistka a pedagoÏka.
Hﬁe na housle se uãila nejprve na hudební

Lenka Dûkanovská
(pokraãování pﬁí‰tû)

Dotazy zodpovídá Mgr. Klára ·vajnerová z advokátní kanceláﬁe JUDr. Petry
Markové, Barrandova 19, PlzeÀ, tel.:
377 455 401.
Soused mi na podzim po‰kodil plot.
Domluvili jsme se na finanãním vyrovnání a konkrétní ãástce. Dohodu jsme
ale nesepsali a ani nestanovili termín,
kdy mi soused ãástku uhradí. Prosím
tedy o radu, jak nyní postupovat.
Ve Va‰em pﬁípadû je skuteãnû chybou, Ïe
jste si v‰e se sousedem nesepsali a krom
ujednání o konkrétní náhradû vzniklé
‰kody jste se pﬁesnû nedomluvili také o termínu a zpÛsobu zaplacení. DÛvod vzniku
Va‰eho nároku, tedy po‰kození plotu, by
pak mûl b˘t v takovém písemném potvrzení rovnûÏ zmínûn. Skuteãnost, Ïe jste se
sousedem Ïádnou obdobnou písemnost
nesepsali, v‰ak Vá‰ dal‰í postup nikterak
neomezuje. V pﬁípadû potíÏí se zaplacením
by Vám v‰ak sepsání dokumentu mohlo
Va‰i situaci v˘raznû usnadnit.
Podle Obãanského zákoníku obecnû
platí, Ïe není-li doba splatnosti dohodnuta,
je dluÏník povinen splnit dluh prvního dne
poté, kdy jej vûﬁitel o plnûní poÏádal.
Jak˘m zpÛsobem má vûﬁitel dluÏníka ke
splnûní dluhu vyzvat jiÏ zákon nestanoví.
Postaãuje tedy v˘zva ústní, je v‰ak samo-

KALENDÁ¤ B¤EZEN 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

zﬁejmû opût lep‰í vyzvat dluÏníka písemnou formou. Vhodné je také nespokojit
se s pouh˘m „vyz˘vám vás k zaplacení“,
ale konkrétné formulovat ve‰keré v˘‰e
zmínûné náleÏitosti vztahující se k dluhu tedy dÛvod vzniku dluhu (vãetnû alespoÀ
pﬁibliÏného termínu, kdy k po‰kození
plotu do‰lo), v˘‰i smluvené náhrady, ter-

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

mín, do kdy má b˘t dluh uhrazen a pﬁípadnû i zpÛsob, jak˘m tak má dluÏník uãinit.
Na kopii v˘zvy je pak dobré nechat si od
souseda podpisem potvrdit její pﬁevzetí.
V˘zvu v‰ak mÛÏete zaslat sousedovi také
po‰tou (ideálnû doporuãenû), pﬁípadnû mu
v˘zvu pﬁedat pﬁed svûdkem (napﬁ. dal‰ím
sousedem).
Jasné urãení doby splnûní dluhu je dÛleÏité také z hlediska prodlení dluÏníka.
V pﬁípadû, Ïe Vám dluÏník následující den
po v˘zvû k zaplacení nebo v jiné Vámi ve
v˘zvû stanovené lhÛtû nezaplatí, dostává
se dal‰ím dnem do prodlení a je povinen
zaplatit Vám také úroky z prodlení.
Poznamenávám, Ïe dohodnete-li se se
sousedem na zaplacení dluhu bankovním
pﬁevodem nebo prostﬁednictvím po‰ty,
bude dluh zaplacen aÏ pﬁipsáním ãástky na
Vá‰ bankovní úãet nebo vyplacením ãástky v hotovosti. Pﬁi platbû musí tedy dluÏník poãítat s urãitou ãasovou rezervou.
S ohledem na moÏné promlãení Va‰eho
práva upozorÀuji, Ïe pﬁíslu‰né kroky
k vymoÏení smluvené náhrady je tﬁeba
ãinit co nejdﬁíve, struãnû ﬁeãeno s vymáháním neotálet déle neÏ zhruba rok od ‰kodné události.
Obdobné úãinky jako v˘zva k zaplacení
má také podání Ïaloby. V tomto pﬁípadû
splatnost dluhu nastává prvním dnem po
doruãení Ïaloby dluÏníkovi.

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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2. bﬁezna 2010 (úter˘)
VI. koncert jubilejní 25. sezóny Kruhu
pﬁátel hudby
JOSEF ·PAâEK – housle
NATALIA MARFYNETS – klavír
Místo: obﬁadní síÀ radnice ve Starém
Plzenci
âas: 18.00 hod.
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).
3. bﬁezna 2010 (stﬁeda)
SVùTLO – vernisáÏ v˘stavy v˘tvarn˘ch
prací ÏákÛ ZU· Star˘ Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932, St. Plzenec
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna a ZU·
Star˘ Plzenec
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 28. dubna 2010.
23. bﬁezna 2010 (úter˘) – náhradní termín koncertu ze dne 16. 2. 2010
V. koncert jubilejní 25. sezóny Kruhu
pﬁátel hudby
TRIO ARUNDO
Úãinkují: Jan Souãek – hoboj, Jan
Mach – klarinet a Václav Voná‰ek –
fagot
Místo: obﬁadní síÀ radnice
ve Starém Plzenci
âas: 18.00 hod.
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).

Koncert se uskuteãní za podpory
Nadace âeského hudebního fondu.

RadyÀské listy – bﬁezen 2010
NùKTERÉ Z AKCÍ
P¤IPRAVOVAN¯CH
NA DUBEN 2010
3. dubna 2010 (sobota)
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
NA HRADU RADYNI
Otevírací doba v turistické sezónû 2010
Duben a kvûten
SO, NE a svátky
âerven
ÚT - NE
âervenec
ÚT - NE
Srpen
ÚT - NE
Záﬁí a ﬁíjen
SO, NE a svátky

10.00 – 18.00 hod.
10.00 - 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.
10.00 – 18.00 hod.

LITERÁRNù HUDEBNÍ PO¤AD
Místo: obﬁadní síÀ radnice ve St. Plzenci
âas: 18.00 hod.
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).
24. dubna 2010 (sobota)
SEDLECKÉ DÎBEROVKY
- 5. roãník okresní soutûÏe mlad˘ch hasiãÛ
Místo a ãas: areál SDH Sedlec
od 13.00 hod.
Poﬁadatel: SDH Sedlec

10.00 – 17.00 hod.

V hradní vûÏi je stálá audiovizuální
pohádková expozice s tajemn˘mi
bytostmi z povûstí o hradu Radyni a
v˘stava skﬁítkÛ.
6. dubna 2010 (úter˘)
VII. koncert jubilejní 25. sezóny Kruhu
pﬁátel hudby

30. dubna 2010 (pátek)
Ukázky hasiãské techniky
Stavûní májky a veãerní posezení
u májky
Místo a ãas: areál SDH Sedlec
od 17.00 hod.
Poﬁadatel: SDH Sedlec
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Tradiãní

SPORTOVNÍ PLES
Lidový dům
sobota 20. března 2010
od 20.00 hodin
hudba AMETYST
Tradičně bohatá tombola
Předprodej vstupenek:
p. Dolák, tel.: 607 256 989
Srdečně zvou fotbalisté

K I C K B O X N A Z · V E S TA R É M P L Z E N C I
Drogy, kriminalita, sport. Okolo tûchto
tﬁí vûcí se toãilo jedno dopoledne
v Základní ‰kole ve Starém Plzenci. S preventivním programem, kter˘ mûl Ïáky
pobavit a pouãit, pﬁijela skupina lidí shromáÏdûn˘ch kolem plzeÀského kickboxera
Tonnyho Pacandy.
Na ‰kolu je pozvala b˘valá Ïákynû
Michaela Peterková. „Chodila jsem sem,
takÏe jsem mohla vystoupení domluvit.
Podle mû dûti takovou osvûtu potﬁebují,
navíc bude podaná zábavnou formou,“
ﬁekla Michaela.
Sportovci se ÏákÛm svûﬁovali se sv˘mi
zku‰enostmi, neboÈ vût‰ina se v minulosti
s tûmito problémy pot˘kala, dûti je
poslouchaly. Nejvût‰í úspûch ale jednoznaãnû sklidily ukázky jejich umûní. Dûti
dûní v tûlocviãnû sledovaly s otevﬁen˘mi
ústy, Pacandu, zpracovávajícího figuranty
rukama i nohama ve stoje i v letu, povzbuzovaly tleskáním a pokﬁiky (viz obr.).
Nûkolik ÏákÛ si také vyzkou‰elo, jaké to
je b˘t jedním z figurantÛ, pﬁes nûÏ takov˘
kickboxer pﬁeskakuje jakoby nic.
Jak na tom jsou staroplzeneãtí ‰koláci
s drogami? Témûﬁ kaÏd˘, koho jsme oslovili, vûdûl o nûkom, kdo s nimi má zku‰enosti. „Jo, jeden kluk, co sem chodil, ten
kouﬁil trávu. To se o nûm vûdûlo. A spousta taky kouﬁí cigára, to je fakt, ale jestli to
jsou taky drogy, to tûÏko ﬁíct,“ ﬁíkali kluci
ze 7. B.
S Pacandov˘m t˘mem jezdí také
Michal ¤epka, kter˘ pracuje coby profesionální záchranáﬁ. „Jak jezdíme po ‰kolách
a bavíme se s dûtmi, je vidût, Ïe drogy
jsou bohuÏel poﬁád vût‰í a vût‰í riziko.
S marihuanou se setkáváme v‰ude, ale to

je jen ‰piãka ledovce,“ popisoval ¤epka.
„Dûtem chceme ukazovat, Ïe sport
a drogy k sobû nepatﬁí. Chceme jim také
ﬁíci nûco o bojov˘ch sportech, o pravidlech fair play, o zdravé v˘Ïivû... taková
osvûta. Po ‰kolách jezdíme uÏ nûjak˘ ãas,

Tonny Pacanda v akci.

Z · S TA R¯ P L Z E N E C
ale teì se to poﬁádnû rozjíÏdí. Do mûsíce
dûláme více neÏ jednu, základní i stﬁední,“
pﬁiblíÏil program jeden z úãinkujících
Michal Drtil.
Pavel Korelus
PlzeÀsk˘ deník

Foto Martin ·tekl
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M· SEDLEC
MINIOLYMPIÁDA V M· SEDLEC
Pﬁi slavnostním zahájení ZOH jsme si také v
nasí M· uspoﬁádali miniolympiádu v tûlocviãnû
‰koly. Dûti si zasoutûÏily v mnoha disciplínách a
byly odmûnûny sladkostí a papírovou olympijskou medailí. Pﬁipomnûli jsme si závodní disciplíny a svûtové sportovce. Na‰e dûti si vyzkou‰ely,
jak je tûÏké medaili získat, a proto s velk˘m úsilím drÏí na‰im sportovcÛm palce.
Bohuslava PraÏáková
Radost sedleck˘ch dûtí z medaile.
Foto Kateﬁina PraÏáková

M · S TA R¯ P L Z E N E C

Pomocné tlapky v M· ve Starém Plzenci
Dne 17. 2. 2010 nás v mateﬁské ‰kole nav‰tívili manÏelé Tomá‰Û se
sv˘mi chlupat˘mi Ïáãky. Dozvûdûli jsme se o lidech, kteﬁí pomocnou
tlapku opravdu potﬁebují. Psíci nám pﬁedvedli svoji ‰ikovnost a oddanost. Mohli jsme si na‰e nové zvíﬁecí kamarády pohladit a vyzkou‰eli
jsme si i polohování pro postiÏené dûti.
Nadaci Pomocné tlapky byl od dûtí pﬁedán finanãní pﬁíspûvek ve
v˘‰i 3.967 Kã.
Simona Mare‰ová
ManÏelé Tomá‰Û z nadace Pomocné tlapky dûkují v‰em dûtem,
jejich rodiãÛm a zamûstnancÛm ‰koly za finanãní pﬁispûní.
Tradiãní ma‰karní karneval si letos dûti opravdu uÏily.
Foto Jiﬁí Vlach

Z· SEDLEC

BESEDA SE ZÁSTUPCI POLICIE âR
V pátek na‰e Ïáky ãekalo dal‰í zajímavé besedování. Pﬁi‰el
se mezi nû podívat ná‰ b˘val˘ Ïák Petr Miksan se svoji kolegyní Bárou, aby je seznámil s prací u PâR. Îáci se dozvûdûli mnoho zajímav˘ch informací o souãasné v˘stroji a v˘zbroji policie a zhlédli ukázky nûkolika men‰ích zásahÛ. Sami si
mohli vyzkou‰et nûkteré souãásti v˘stroje, coÏ je pochopitelnû velmi zaujalo.
Hana Nekolová

Bára v policejních poutech.

Foto archiv
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SLEDUJEME A KRESLÍME OLYMPIÁDU

Ela a Jára se sv˘mi bobisty.

Hlavnû na‰i nejstar‰í, tj. ãtvrÈáci a páÈáci, sledují peãlivû dûní na ZOH ve Vancouveru. ShromaÏìují tiskové informace a obrázky,
rozebírají a hodnotí v˘sledky soutûÏí, sestavují pﬁehledy, tabulky a grafy. Také zhotovili nûkolik postav sportovcÛ v Ïivotní velikosti.
Hana Nekolová

BESEDA S VÁCLAVEM CHALOUPKEM

BRUSLENÍ

V pondûlí 8. 2. jsme uvítali milou náv‰tûvu. O sv˘ch záÏitcích
a zku‰enostech nám pﬁijel vyprávût znám˘ autor veãerníãkÛ pan
Václav Chaloupek. Zajímavé povídání upoutalo nejenom Ïáky,
ale i nás dospûlé. Dûti mûly moÏnost ptát se na spoustu vûcí, otázky vût‰inou smûﬁovaly na dal‰í osudy jeho zvíﬁecích kamarádÛ.
Nakonec jsme se podívali na nûkolik dílÛ rÛzn˘ch veãerníãkÛ
a poslechli jsme si známé písniãky.
Hana Nekolová

Leto‰ní zima dala dûtem mnoho pﬁíleÏitostí k tomu, aby se
mohly dostateãnû vysportovat a vydovádût. Ve stﬁedu 10. 2. jsme
si tak trochu zavzpomínali na jarní prázdniny a celá ‰kola vyrazila s bruslemi na led. Sedleck˘ rybník se na dopoledne zaplnil smíchem a ‰tûbetáním dûtí. Vût‰ina klukÛ se vûnovala hokeji a holky
se cviãily v rychlo a krasobruslení. Dokonce se na‰li mezi star‰ími sourozenci zdatní trenéﬁi, kteﬁí potrápili své mlad‰í brá‰ky
a sestﬁiãky.
Hana Nekolová

Ná‰ host pan Václav Chaloupek se sv˘mi
vûrn˘mi zvíﬁecími kamarády.
(zdroj: www autora)
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J A K S E S K A U T I B AV Í V Z I M ù
Skautsk˘ rok zaãal hned 1. 1. 2010
Novoroãním pochodem. Ze staroplzeneckého námûstí jsme vyrazili smûr Sedlec LhÛta - Tymákov a zpût do Starého Plzence. Cestu nám malinko znepﬁíjemÀoval
sníh a namrzlé cesty. My v‰ak, obuti v
dobré obuvi, jsme zimním nástrahám
nepodlehli! Na Nov˘ rok jsme se pûknû
protáhli a nad˘chali ãerstvého vzduchu.
Koncem ledna se se‰la „rada star‰ích“
na‰eho oddílu na Jeanové párty. Hlavním
cílem tohoto veãera byla domluva na nadcházející skautsk˘ pÛlrok, ale to nám
nezabránilo, abychom si pﬁi plánování
nepochutnali na osvûdãen˘ch dobrotách,
jako je oblíbená táborová ãesneãka nebo
pizza.
První únorov˘ víkend patﬁil jiÏ tradiãnímu Zimnímu pﬁechodu Brd, kde jsme se
letos mohli pﬁesvûdãit, Ïe slovo „zimní“ je
v názvu z dobrého dÛvodu. Na v˘pravu
jsme se vydali v hojném poãtu, a tak nám
kilometry v nepro‰lapaném snûhu rychle
ubíhaly. Pro‰li jsme nám známou trasu ze
Skalky na Kytínskou louku a jako obvykle jsme putování zakonãili v cukrárnû.
K veãeru jsme se pﬁíjemnû unaveni vrátili
do vyhﬁát˘ch domovÛ.
Adéla Dankoviãová
a Jaroslava Lencová

Na‰e skautská v˘prava pﬁi pﬁechodu Brd.

Foto archiv

V¯LET DO ÎELEZNÉ RUDY
O víkendu 30. ledna 2010, kdy jiÏ zaãínaly jarní prázdniny,
jsme pozvali dûti z oddílu RadyÀáci na v˘let do Îelezné Rudy.
Ráno jsme se se‰li na nádraÏí a odjeli vlakem do Plznû, abychom stihli osobní vlak v 8.10 hod. do Îelezné Rudy.
Vlak nebyl plnû obsazen, a tak jsme dojeli pohodlnû do cíle.
Dûtem se líbil pohled na zasnûÏené kopce pﬁedhÛﬁí ·umavy
a ãasto si je fotografovaly a ãekaly, aÏ pojedeme tunelem
a objeví se ·piãák se sjezdovkami a ná‰ cíl Îelezná Ruda
mûsto.
Hodnû cestujících zamíﬁilo na sjezdovku a i my jsme smûﬁovali své kroky stejn˘m smûrem. Dûti mûly boby, pekáãe
a lyÏe. Nejlépe se jezdilo lyÏaﬁÛm na snûhu, kter˘ v noci ãerstvû napadl, ale sáÀkaﬁÛm, bobaﬁÛm a ostatním se sníh boﬁil
pod nohami a témûﬁ se nerozjeli. A tak nejmilej‰í zábavou
bylo stavûní iglÛ na okraji sjezdovky, která byla pokryta témûﬁ
metrovou vrstvou snûhu.
U sjezdovky jsme se obãerstvili v nádraÏní restauraci
a zbylé odpoledne jsme procházeli Îeleznou Rudou a obdivovali vysoké hromady snûhu a rampouchy na jednom z hotelÛ,
které sahaly ze stﬁechy aÏ na zem. Dûti rodiãÛm z v˘letu pﬁiváÏely nûjaké ty sladkosti jako pozdrav ze zasnûÏen˘ch hor.
Foto archiv
Na zpáteãní cestû byl vlak zaplnûn do posledního místa, LyÏaﬁi pod sjezdovkou nad nádraÏím v Îelezné Rudû.
nám v‰ak bylo v teplém vagónu dobﬁe. Tû‰ili jsme se, Ïe aÏ
pﬁijedeme do Plznû, nebudeme muset ãekat hodinu na dal‰í spoj domÛ, protoÏe jeden hodn˘ tatínek nás sveze autem do Starého Plzence. Bylo to pûkné zakonãení na‰eho v˘letu, a proto mnohokrát dûkujeme.
Bronislava KﬁíÏková
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20 LET OBNOVENÉHO PION¯RA
Dne 29. ledna 2010 se uskuteãnilo v Praze slavnostní spoleãenské setkání PION¯RA, a to
na pozvání místopﬁedsedkynû Senátu Parlamentu âeské republiky PaedDr. Aleny GajdÛ‰kové u pﬁíleÏitosti 20. v˘roãí obnovení ãinnosti Pion˘ra.
Slavnost se konala v hlavním sále Vald‰tejnského paláce. Pozváni byli v˘znamné osobnosti
sdruÏení. Setkání bylo spojeno s ocenûním ãlenÛ i neãlenÛ sdruÏení, kter˘m bylo touto formou vyjádﬁeno podûkování a úcta za jejich práci.
Ocenûní pﬁedávala první námûstkynû M·MT Ing. Eva BartoÀová. Na setkání se zavzpomínalo na nûkteré v˘znamné momenty z historie Pion˘ra.
Slavnost umocnilo vystoupené pûveckého sboru a malé obãerstvení.
Franti‰ek KﬁíÏek
úãastník setkání

SBOR DOBROVOLN¯CH HASIâÒ VE STARÉM PLZENCI
HODNOTIL âINNOST ZA UPLYNUL¯ ROK 2009
V˘roãní valná hromada SDH Star˘
Plzenec se uskuteãnila 29. ledna 2010 za
úãasti vût‰iny ãinn˘ch ãlenÛ organizace,
starosty mûsta p. ZdeÀka Matase, zástupce OSHR dr. Háka a zástupcÛ jednotliv˘ch SDH. Jednání ﬁídil starosta sboru
p. Petr Steiner, kter˘ shrnul ve svém pﬁíspûvku ãinnost celé základní organizace za
rok 2009. Ve zprávû zaznûla kritika na
nûkteré pasívní ãleny, kteﬁí se vÛbec nebo
nepatrnû zajímají o ãinnost. Naopak bylo
vyzdviÏeno podûkování v‰em, kteﬁí se
pravidelnû zapojují do ãinnosti a nestojí
stranou. Nejvíce byla kritizována ãinnost
soutûÏního druÏstva, které ustoupilo z dﬁívûj‰ího v˘sluní úspûchÛ a neobsadilo
svoji úãastí ani jedno soutûÏní klání. Jednak je málo ãasu na pravidelné tréninky,
ale hlavnû není kde. TaktéÏ druÏstvo by
bylo tﬁeba omladit, ale stále naráÏíme na
nezájem dne‰ní mládeÏe o tuto ãinnost,
pﬁesto si myslím, Ïe kdo by blíÏe nakoukl,
jistû by se mu ãinnost zalíbila, a navíc je
tu moÏnost získání ﬁady odborn˘ch osvûdãení. Spolupracujeme s Obãansk˘m sdruÏením HÛrka a Radynû, kde provádíme
poﬁezání vût‰ích stromÛ a vykonáváme
odbornou asistenci pﬁi likvidaci a pálení
kﬁovisek a suché trávy za úãelem zvelebení kulturní památky HÛrka, jedné z dominant Starého Plzence. Tûchto akcí se
zúãastÀujeme pravidelnû i pﬁi poﬁádání
Radou‰ov˘ch her pod hradem Radyní,
které mají v na‰em mûstû dobrou tradici,
coÏ bylo znát na úãasti. Velitel jednotky
p. Lubo‰ Lenc zhodnotil v˘jezdovou jednotku jak po stránce odbornosti a v˘cviku,
tak i co se t˘ãe zásahové ãinnosti a materiálního vybavení. V˘cvik velitelÛ a strojníkÛ probûhl jako vÏdy na poÏární stanici
v Koterovské ulici v Plzni, kde se také
provádí závûreãné testy a odborné znalosti u zkou‰ky pro v˘kon funkce u dobrovoln˘ch hasiãÛ. ¤adoví ãlenové absolvují
celoroãnû pravidelná ‰kolení, co se t˘ãe
zpÛsobu ha‰ení, poskytování první pomoci, bezpeãnosti práce u zásahu, poÏární
taktiky, hasebních látek a samozﬁejmû
v˘cviku s na‰í technikou.
V uplynulém roce celkem jednotka
zasahovala u 25 událostí, z toho bylo 14

poÏárÛ, 10 krát se jednalo o technickou
pomoc a 1 krát se vyjíÏdûlo na základû
planého poplachu. PoÏáry byly pﬁeváÏnû
men‰ího charakteru, jednalo se o kontejnery, lesní hrabanku a porost, v‰e se podaﬁilo likvidovat v poãátcích hoﬁení. Z technick˘ch pomocí pﬁevaÏovalo ãerpání
vody a odstraÀování stromÛ, dále odchyt
a likvidace obtíÏného hmyzu. Co se t˘ãe
zásahÛ v katastru mûsta, z celkového
poãtu jich bylo provedeno 20 a jen 5
mimo. Dále jednotka provádûla spoleãnû
s HZS PlzeÀ ãi‰tûní okapÛ na ‰kole na
námûstí, které byly ucpány, a tekoucí voda
tak po‰kozovala fasádu.
Lenc Lubo‰
velitel jednotky SDH Star˘ Plzenec

OSLAVA 100. V¯ROâÍ MDÎ
Oslava je pro vás pﬁipravena
dne 6. 3. 2010 v 15.00 hod.
v sálu Lidového domu.
V rámci programu vystoupí malí
recitátoﬁi, dûti z L·U a soubor
„BABI DOU“ z Chotû‰ova. Pro
v‰echny je pﬁipraveno obãerstvení,
tombola
a samozﬁejmû hudba
Standy Kluzáka.
Na hezké odpoledne se spoleãnû
s vámi a va‰imi partnery tû‰í
ãlenové ZO KSâM Star˘ Plzenec.

Foto archiv SDH

Z v˘cviku záchrany na proboﬁeném ledu.

POZVÁNKA
na ãlenskou schÛzi Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû,
která se uskuteãní
30. bﬁezna 2010 od 18. 00 hodin
v salonku restaurace Na Jízdárnû.
Jsou zváni v‰ichni ãlenové OSHR, pﬁíznivci sdruÏení a v‰ichni,
kteﬁí se zajímají o historii mûsta.
âleny sdruÏení upozorÀujeme na povinnost zaplatit ãlenské pﬁíspûvky
za leto‰ní rok.
V˘bor OSHR
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JDE NÁM O VA·I
SPOKOJENOST!
VáÏení obãané a ãlenové OSZP,
dﬁíve neÏ Vás seznámím s leto‰ním programem OSZP, vrátím se je‰tû k únorovému ãlánku na‰eho
pﬁedsedy. Byli jste informováni o celkov˘ch problémech v Lidovém domû ve St.
Plzenci. Chci Vás ujistit, Ïe o Ïádnou
z na‰ich akcí nepﬁijdete. Odvezeme na‰e
ãleny i neãleny autobusy do pﬁíjemného
prostﬁedí.

RadyÀské listy – bﬁezen 2010
Co na Vás ãeká: bohat˘ v˘bûr jídel - vãetnû tepl˘ch, profesionálnû ozvuãen˘ sál,
pﬁíjemná obsluha, krásnû vytopen˘ sál,
nové senzorovû vybavené toalety.
Po akci Vás zpût odvezeme do Va‰ich
domovÛ. Teì promluvím ústy na‰eho
pﬁedsedy J. Korãáka: „Prioritou stávajícího v˘boru OSZP je spokojenost na‰ich
ãlenÛ, aby se mohli pobavit v pﬁíjemném
prostﬁedí. Tito lidé si to po celoÏivotních
útrapách plnû zaslouÏí.“
Kulturní akce a zájezdy OSZP –
STAROPLZENECKO – rok 2010
Únor - taneãní zábava - Biskoupky
Bﬁezen – divadlo Na Fidlovaãce
Duben – taneãní zábava - ·tûnovice

Kvûten – Hobby 2010 – â. Budûjovice;
ãlenská schÛze
âerven – „sousedsk˘ drb“ s harmonikou –
Sedlec
âervenec – ukázka lidov˘ch ﬁemesel –
Chanovice
Záﬁí – taneãní zábava – Losiná
¤íjen – Cibulov˘ trh – Hoﬁovice
Listopad – Staroplzenecká vaﬁeãka 3. roãník, hudba k tanci a poslechu – Hotel Ve
Dvoﬁe
Prosinec – Mikulá‰ská zábava – kult. dÛm
Chválenice
Za v˘bor OSZP STAROPLZENECKO
pﬁeje hezké záÏitky
Jan Skﬁivánek - kult. referent

SEDLECKÉ DOMÁCÍ VEP¤OVÉ HODY
Kdo mûl chuÈ na dobrou jitrniãku, jelítko, tlaãenku nebo ovárek, zamíﬁil v sobotu 30.
ledna do areálu SDH Sedlec. JiÏ druh˘m rokem tam probíhaly vepﬁové hody. Dva ﬁezníci a jeden pomocník s podporou mnoha dobrovolníkÛ pracovali na pﬁípravách jiÏ od stﬁedy, aby si první labuÏníci, kteﬁí pﬁi‰li hned po zahájení, mohli vybrat z celé ‰kály v˘robkÛ. V sobotu pak probíhala ukázka zabijaãky „na Ïivo“.
Velk˘ zájem byl o zabijaãkovou polévku „prdelaãku“, kterou si kupoval témûﬁ kaÏd˘.
AÈ uÏ teplou k okamÏité konzumaci nebo jiÏ vychlazenou, kterou si v nádobách odná‰eli domÛ. Náv‰tûvníci konzumovali na místû pﬁedev‰ím ovar a tepl˘ prejt – tûchto jídel se
prodalo velké mnoÏství. Odpoledne a veãer pak náv‰tûvníci trávili v zateplené pergole
pﬁi poslechu harmoniky Standy Kluzáka.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí pﬁi‰li, a doufáme, Ïe se jim u nás líbilo, Ïe si v‰ichni pochutnali, a tû‰íme se s nimi nashledanou na dal‰ím roãníku vepﬁov˘ch hodÛ!!
Marie ·imková
SDH Sedlec

CO NOVÉHO V DRÁâKU?
Zima se nám ukazuje v plné
síle, ale aktivitám a tvorbû
programu v RCD vÛbec nic
nebrání. Dráãek jede na plné
obrátky. Pﬁijìte si s dûtmi
pohrát do na‰í novû vybavené
herny, která je vám zdarma
k dispozici kaÏdou stﬁedu a pátek od 09:00
do 12:00 hod.
Vzhledem ke stále se zvy‰ujícímu zájmu
o besedy na aktuální témata jsme pro vás
pﬁipravili první besedu na téma ZDRAVÁ
V¯ÎIVA V KOJENECKÉM A BATOLECÍM VùKU. Pﬁedná‰ku povede odbornice na zdravou dûtskou v˘Ïivu od firmy
Nestlé. Beseda se bude konat v úter˘ 9.
bﬁezna 2010 od 10:00 hod. v RC Dráãek
a bude spojena s malou ochutnávkou dobrot pro na‰e nejmen‰í. Vstup je zdarma pro
v‰echny pﬁíchozí.
Dal‰í z bﬁeznov˘ch akcí je oblíben˘
JARNÍ BAZÁREK. Zaãíná v 09:00 hod.
ve stﬁedu 17. bﬁezna 2010. MÛÏete zde
prodat nebo koupit dûtské obleãení, hraãky, doplÀky, v‰e za v˘hodné ceny! Jako
„daÀ“z prodeje budeme vybírat symbolickou 1,- Kã z kaÏdého prodaného kousku.
V˘tûÏek z Bazárku bude pouÏit na nákup
komponentÛ pro v˘robu drobn˘ch dárkov˘ch pﬁedmûtÛ. Tyto pﬁedmûty budou prodány na charitativní akci Poradny pro Ïeny
a dívky s názvem Jarní jarmark. Peníze,
které se vyberou na Jarmarku, budou
následnû vûnovány konkrétní Ïenû s dítûtem na konkrétní úãel. Tû‰íme se na hojnou úãast.
Na druhé pololetí se také uvolnilo pár
míst v klubu BATOLATA. Tento klub je

Dûti se v˘bornû baví.

zamûﬁen na dûti okolo 1 roku vûku. Animátorky s dûtmi (v souãinnosti s maminkami) hrají veselé hry, uãí se s nimi básniãky, písniãky a také kreativnû tvoﬁí adekvátnû k vûku frekventantÛ. Klub se koná
kaÏdé úter˘ od 09:00 do 10:00 hod. V pﬁípadû zájmu mÛÏete pﬁijít buì rovnou
do centra nebo se je‰tû podrobnû informovat na emailové adrese. Dále je úplnû
voln˘ klub BATOLÁTKA urãen˘ dûtem
okolo 6 mûsícÛ. Koná se kaÏdou stﬁedu od
09:00 hod., vût‰inou trvá pÛl hodiny
a s miminky si pod vedením animátorky
pﬁíjemnû zacviãíte a pohrajete.
Pak tu máme nabídku pro maminky,
které si chtûjí trochu pot˘rat tûlo. KaÏd˘
pátek od 09:30 hod. vede zku‰ená cviãitelka cviãení PILATES. Místa je‰tû jsou,
neváhejte!
Pﬁejeme Vám i nám brzk˘ pﬁíchod jara!
V sobotu 20. února 2010 se v tûlocviãnû základní ‰koly konal jiÏ 2. roãník Ma‰-

¤ezník „BÛãek“, v pozadí ﬁezník Kail a malí diváci.
Foto Franti‰ek Chrastil

karního
reje. Byla to
v mnoha smûrech neuvûﬁitelná akce. Malá tûlocviãna
základní ‰koly uÏ tûsnû po
zaãátku Ma‰karního reje
praskala ve ‰vech a stále pﬁicházely dal‰í a dal‰í dûtiãky
v kost˘mech vodníkÛ, kovbojÛ, princezen, brouãkÛ,
beru‰ek a dal‰ích veãerníãkovsk˘ch postav. Vstupenky
byly bûhem pÛl hodiny
vyprodány a zrovna tak
v tombole uÏ moc v˘her
nezb˘valo. Bylo nám jasné,
Ïe pﬁipraven˘ program vzal
za své a jediné, co nám
Adéla Vorlíãková
zb˘vá, je improvizace.
Navíc jsme tûsnû pﬁed zaãátkem zjistili, Ïe
nám nefunguje mikrofon, a tak nás ãeká
bu‰ení do bubínku a snaha pﬁekﬁiãet témûﬁ
300 dobﬁe se bavících lidiãek. I pﬁes poãáteãní nesnáze v‰e dopadlo v˘bornû. Dûti
tancovaly, hrály si a s nad‰ením se zúãastnily doprovodného programu. Rodiãe si
dobﬁe popovídali a nafotili a natoãili
mnoho krásn˘ch momentek sv˘ch ‰Èastn˘ch potomkÛ. V‰ichni se vydrÏeli bavit
celé dvû hodiny aÏ do koneãného oceÀování nejlep‰ích masek a rozdávání zvlá‰tních cen. Odmûnûny byly ale v‰echny dûti
drobn˘mi dáreãky. Jsme velmi ‰Èastní, Ïe
se na‰e akce staly tak populární a tû‰íme se
s vámi v‰emi na vidûnou na dal‰ím dráãkovském programu. Podûkování patﬁí
maminkám z klubu ·koliãka, které cel˘
Ma‰karní rej pﬁipravily, a na‰im sponzorÛm: Pekaﬁství Stﬁíbro, Vazárna kvûtin
Melichar, Haribo, Hamax a Megafyt.
Lenka Herejková
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Kolébka Plznû – Star˘ Plzenec
Staroplzenecké hradi‰tû a jeho podhradí
patﬁilo od 10. století k v˘znamn˘m centrÛm
regionální, tzv. hradské správy ãeského ranû
stﬁedovûkého státu, podobnû jako tﬁeba PrácheÀ, Îatec, Litomûﬁice, Mladá Boleslav,
Hradec Králové, Kouﬁim ãi jihoãeské Doudleby. Nicménû na Ïádném zmínûném pﬁemyslovském správním centru ani nikde jinde
mimo Prahu neexistovalo osm kostelÛ – tolik
se jich ve Starém Plzenci pﬁipomíná v listinû
krále Pﬁemysla Otokara II. z roku 1266! KaÏdopádnû na staroplzeneckém hradi‰ti, známém dnes jako HÛrka, vyrostly do konce 12.
století tﬁi románské kostely– kromû zmínûné
rotundy sv. Petra a Pavla je‰tû kostely
sv.Vavﬁince pﬁi kníÏecím paláci a sv.KﬁíÏe na
v˘chodním pﬁedhradí. Doba posledních PﬁemyslovcÛ v‰ak pﬁinesla zásadní promûnu
âeského království – intenzivní ekonomick˘
rozmach je doprovázen i vesnickou kolonizací a hlavnû zakládáním nov˘ch královsk˘ch mûst. PﬁeÏila se také stará správní
hradská soustava. A tak, i kdyÏ plzeÀské hradi‰tû bylo dobﬁe chránûné jak vodou, tak strm˘mi svahy, jeho podhradí, navíc nevhodnû
rozdûlené ﬁekou Úslavou na tzv. Malou
a Velkou stranu, se k v˘stavbû královského
mûsta nehodilo. O úpadku pÛvodní Plznû,
dne‰ního Starého Plzence, svûdãí svrchu
zmínûn˘ dokument z královské kanceláﬁe –
roku 1266 se totiÏ panovník rozhodl pﬁedat
církevní patronát nad místními kostely klá‰teru premonstrátek v Chotû‰ovû. A díky této
listinû známe i jména v‰ech staroplzeÀsk˘ch
osmi kﬁesÈansk˘ch svatyÀ – kromû tﬁí církevních staveb na hradi‰ti to byl dnes farní kos-
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tel Nanebevzetí Panny Marie na Malé Stranû
a ãtveﬁice kostelÛ na protilehlém levém
bﬁehu Úslavy (dochován je pouze kostel sv.
Jana Kﬁtitele na námûstí, ostatní, sv. Václava,
Martina a BlaÏeje, zanikly).
Star˘ Plzenec byl vÏdy v popﬁedí ãeské
historiografie i archeologie. DoloÏeny jsou
nejen ãetné pobyty pﬁemyslovsk˘ch panovníkÛ, razily se zde i mince a ve 12.-13. století se hradi‰tû stalo dokonce stﬁediskem údûlného pﬁemyslovského kníÏectví (jaká známe
z Moravy: Brno, Olomouc, Znojmo). Stavebnû historick˘ prÛzkum zaãíná sice jiÏ
poãátkem 20.století, nové poznatky v‰ak pﬁiná‰í aÏ jeho druhá polovina. SvÛj zájem na
Star˘ Plzenec zamûﬁil i Josef Hejnic, prÛkopník ãeské historické archeologie ãi
v˘znamn˘ mediavelista Rudolf Turek,
v˘zkum tu provádûlo v nedávné dobû i západoãeské muzem v Plzni. Kupodivu v‰ak
poslední souhrnná vûdecká monografie
o této úÏasné a stále záhadné lokalitû vy‰la
pﬁed více neÏ ‰edesáti lety. Roku 1947 ji staãil pod názvem Staroplzenecké kostely vydat
plzeÀsk˘ rodák, historik a teolog Josef
Beran, krátce poté jako „nepohodln˘“ praÏsk˘ arcibiskup internovan˘ komunisty. Nová
kniha o Starém
Plzenci má tak
na co navazovat, reflektuje
v‰ak i posun
znalostí, zaloÏen˘ na v˘zkumech posledních desetiletí.
S
podporou
místních patri-

otÛ i organizací se tak podaﬁilo vydat reprezentativní dílko, které díky svému odbornému a zároveÀ ãtivému textu, stejnû jako kvalitním fotografiím a obrazové dokumentaci,
mÛÏe slouÏit ‰iroké kulturní veﬁejnosti jako
zdroj pouãení a informací jistû hodnû dlouho. Pochopitelnû hlavní zásluhu na publikaci
mají autoﬁi – tím hlavním je renomovan˘
plzeÀsk˘ architekt a specialista na historické
rekonstrukce Jan Soukup, nelze opomenout
i pﬁínos jeho spolupracovníkÛ, místních
znalcÛ a vlastivûdn˘ch badatelÛ, Karla Kilbergra a Anny Velichové. Jak jiÏ bylo ﬁeãeno,
lví podíl na publikaãním úspûchu má Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû Star˘ Plzenec,
zejména jeho pﬁedseda Václav Hák. Jako
duchovní patron knihy opatﬁil publikaci
pÛsobivou pﬁedmluvou Franti‰ek Radkovsk˘, biskup plzeÀsk˘.
Prof. PhDr. Jan Kumpera, vedoucí
katedry historie Západoãeské univerzity
v Plzni
(z recenze na knihu Kostely Starého
Plzence, uveﬁejnûnou autorem v ãasopise
Muzejní rozhledy – redakãnû kráceno)

ÎIJEME V DEMOKRATICKÉ SPOLEâNOSTI
Îijeme v demokratické spoleãnosti a kaÏdému z nás je
zaruãená svoboda projevu. Nemusíme souhlasit s názory
jin˘ch jako v minulosti a nemusíme se obávat postihÛ za
vlastní. Máme moÏnost se vyjádﬁit ke kterékoli události,
vznést dotazy, projevit pﬁání, upozorÀovat na nedostatky
a klady, navrhovat ﬁe‰ení apod. Jsou to v˘hody, které by nám
mûly pomáhat se stát aktivními úãastníky souãasného spoleãenského Ïivota. Není dÛvod se anonymnû vyjadﬁovat, nebo
své názory skr˘vat za nûkterou skupinu lidí.
Anonymita je v˘razem osobních povahov˘ch vlastností,
napﬁ. zaujatosti, zámûrného po‰kozování, strachu, obav
z neÏádoucí kritiky apod. DÛsledkem anonymních projevÛ
a skr˘váním se za urãitou skupinu lidí je zkreslování pﬁedstav o tom, co je skuteãnou pravdou a co ne.
VaÏme si demokracie, svobody projevu, vyuÏívejme ji, ale
nezneuÏívejme!
Mám-li právo svobodného projevu, chci závûrem uvést, Ïe
Ïijeme v civilizované spoleãnosti na urãité úrovni. KaÏd˘
z nás má své pﬁedstavy, co je to civilizovaná spoleãnost
a jaká by mûla b˘t. Urãitû jiná pﬁedstava bude u lidí, kter˘m
je Ïivotní prostﬁedí, hygiena a lidská dÛstojnost nepodstatn˘m pojmem.
AÈ jsme obyvatelé nebo náv‰tûvníci, chodíme nakupovat,
na po‰tu ãi za jin˘mi úãely do centra mûsta, máme kaÏd˘
z nás obãas pﬁirozenou vyluãovací potﬁebu. Budu rád, kdyÏ
v budoucnosti dojde ke zﬁízení veﬁejn˘ch toalet. Netrvám na
jejich sterilní ãistotû. Staãí, kdyÏ budou, budou ãisté a budou
k pouÏití.
Ing. Josef ·irok˘

Na archivním snímku této historické pohlednice je zachycen dodnes zachoval˘ kostel sv.
Jana Kﬁtitele.

POZEMKY V PRÒMYSLOVÉ ZÓNù NA PRODEJ?
Zastupitelstvo dne 8.2.2010 opût jednalo o pozemcích v prÛmyslové
zónû (smûr âernice), které mûl koupit pan Písaﬁ na základû svojí
nabídky ve v˘bûrovém ﬁízení z roku 2008. Pan Písaﬁ zvítûzil se zámûrem vybudovat zahradní centrum a porazil spoleãnost Omicura, pﬁestoÏe nabídl o cca 4,5 mil. men‰í kupní cenu (více viz RadyÀské listy
leden 2009).
Po dal‰ím roce se dospûlo ke kupní smlouvû, kterou v‰ak pan Písaﬁ
odmítl podepsat. Chápu, Ïe jeho podnikatelsk˘ zámûr nevy‰el, nechápu v‰ak, proã a o ãem s ním je‰tû jednat? Proã pan místostarosta navrhuje zcela váÏnû „zkusit mu dát je‰tû dal‰í ‰anci“, kdyÏ se kvÛli nûmu
jednalo uÏ tolikrát. V‰ichni zastupitelé se tím nûkolikrát zab˘vali, tiskly se materiály, mûsto platilo draze právníka a pan Písaﬁ ani nepﬁi‰el do
zastupitelstva!!!
Je ‰koda, Ïe mûsto pﬁi‰lo o 30-50 pracovních míst a 15 mil. do rozpoãtu, které nabízela spoleãnost Omnicura. To uÏ nejde zmûnit. Je
moÏné v‰ak vypsat nové v˘bûrové ﬁízení na tyto pozemky a doufat
v novou zajímavou nabídku.
Ing. Pavel Hrouda
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MEMORIÁL JOSEFA SUTNARA MÁ ZA SEBOU 14. ROâNÍK
JiÏ poãtrnácté se se‰li fotbalisté star˘ch gard PlzeÀska na turnaji, kter˘ se hraje jako Memoriál Josefa Sutnara. Poﬁadatel SK Star˘ Plzenec pozval do sportovní haly v Rokycanech 8
muÏstev. MuÏstva byla rozlosována do dvou skupin a zde se bojovalo o postupová místa do
semifinále.
V prvním semifinálovém souboji se utkala Raková se Stra‰icemi a Raková zvítûzila 4 : 3.
Druhé semifinále dopadlo lépe pro Blovice, které porazily Star˘ Plzenec 3 : 2. V boji o 3.
místo byly ‰Èastnûj‰í Stra‰ice, které po remíze 2 : 2 vyhrály na penalty se Star˘m Plzencem.
Ve finále pak Raková zaslouÏenû zvítûzila nad Blovicemi 2 : 1, kdyÏ Blovice sníÏily aÏ
v posledních vteﬁinách utkání. Nejlep‰ím stﬁelcem turnaje se stal Jan Cibula ze Stra‰ic (9 branek) a nejlep‰ím brankáﬁem byl vyhlá‰en Zdenûk Hanzlík z muÏstva Kvasetic.
Koneãné poﬁadí turnaje vypadalo takto: 1. Raková, 2. Blovice, 3. Stra‰ice, 4. Star˘ Plzenec,
5. Kozolupy, 6. Kvasetice, 7. H. Bﬁíza, 8. D˘‰ina.
Petr Li‰ka

Josef Sutnar pﬁedává ceny kapitánovi vítûzného
muÏstva ze Sokola Raková.
Foto archiv

RODINNÉ FINANCE V KOSTCE – DÍL DRUH¯
DOTAZY ZODPOVÍDÁ ING. RADEK JANO·EK, PH.D.
Otázka:
MÛÏete analyzovat finanãní trh v âR
a jak mÛÏe b˘t finanãní poradce nápomocen v orientaci na finanãním trhu?
Odpovûì:
V âR pÛsobí mnoho finanãních institucí. Nad tûmito finanãními institucemi ãní
âNB jako regulátor trhu a dozorov˘ orgán
nad trhem a Ministerstvo financí âR,
které vydává pﬁíslu‰nou legislativu.
Samotné finanãní instituce pak tvoﬁí subjekty jako jsou banky, stavební spoﬁitelny,
druÏstevní záloÏny, poji‰Èovny, penzijní
fondy, leasingové spoleãnosti, investiãní
spoleãnosti, burza cenn˘ch papírÛ a RMSystém. Tûchto institucí je necel˘ch dva
tisíce a k tomu nepoãítám dal‰í pﬁídûl
poskytovatelÛ nebankovních úvûrÛ a pÛjãek. A ãlovûk se v tom vyznej. Reklama
Vás masíruje na kaÏdém kroku, Ïe ta ãi
ona instituce má ty nejlep‰í produkty, ale
objektivní informace pro laika jsou
v nedohlednu, vÏdy je tam nûjaké „ale“.
A proã tedy nemít nezávislého finanãního poradce, kter˘ vám zpracuje anal˘zu
nûkolika stejn˘ch produktÛ v nûkolika

hlediscích (napﬁ. podle v˘‰e platby, v˘‰e
poplatku, délky placení, v˘hodnosti produktu atd.) od rÛzn˘ch institucí a na
základû této anal˘zy se rozhodne kaÏd˘
z vás individuálnû, kterou nabídku vyuÏije. Finanãní poradce klientovi ale napﬁíklad doporuãí jin˘ produkt, neÏ má
v úmyslu si zaﬁídit,
protoÏe ten jin˘ produkt bude pro klienta
v˘hodnûj‰í. Ale je to
vÏdy o konzultaci,
o moÏnostech, více
hlav více ví a bezstarostn˘ klient a jeho
doporuãení znám˘m je
pro finanãního poradce
nejvût‰í odmûna za jeho
snahu.
Písemné dotazy do
finanãní
poradny
zasílejte na e-mailovou adresu fipor.janosek@seznam.cz nebo
volejte na telefon
728 881 927. Podle
povahy nebo Va‰eho

Finanãní poradce klientovi napﬁíklad doporuãí jin˘ produkt, neÏ má v úmyslu si zaﬁídit.
Je sice dobré si nechat poradit, ale opatrnost by mûla b˘t na místû.
Ilustraãní foto

pﬁání bude dotaz a odpovûì na nûj zveﬁejnûn nebo individuálnû konzultován.
Autor ãlánku je nezávisl˘m finanãním
poradcem rodinného finanãního plánování s registrací u âNB a je zapsán v registru poji‰Èovacích a investiãních zprostﬁedkovatelÛ.
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LESNÍ ZVù¤
Problematika stﬁetÛ vozidel s lesní zvûﬁí
a její moÏná ﬁe‰ení
Ná‰ okres je pro lesní zvûﬁ pﬁirozen˘m
domovem. Zejména srny, divoká prasata,
daÀci, jeleni, zajíci, ba i lanû ãi jezevci
ob˘vají na‰e luka, pole a lesy. Leckter˘
pﬁírodymilovn˘ ﬁidiã se pak na‰í krásnou
krajinou kochá a nevûnuje se plnû ﬁízení
vozidla. Pﬁíãinou ãast˘ch stﬁetÛ s lesní
zvûﬁí je v‰ak pﬁíli‰ vysoká rychlost, resp.
neschopnost pﬁedvídat sráÏku s lesní
zvûﬁí. ¤idiãi také ãasto nevûnují patﬁiãnou
pozornost svislému dopravnímu znaãení
A14.
¤e‰ením není jen ostraÏitost a pﬁedvídavost ﬁidiãÛ, ale i moderní technika. V souãasnosti existují ru‰iãky lesní zvûﬁe, které
pomáhají tûmto stﬁetÛm zabránit tím, Ïe
ãidlo ru‰iãky zaregistruje pﬁijíÏdûjící
vozidlo v dostateãném pﬁedstihu a zaãne
vysílat zvukov˘ signál, kter˘ zachytí jen
citlivé ucho lesní zvûﬁe. Tento zvukov˘
signál je natolik pro zvûﬁ nepﬁíjemn˘, Ïe
se stáhne mimo dosah tohoto signálu.
komisaﬁ por. Bc. Libor Pilaﬁ
preventivnû informaãní skupina PJ

Zejména srnãí zvûﬁ ãasto konãí pod koly vozidel.

RadyÀské listy – bﬁezen 2010

NALÉHAVÉ UPOZORNùNÍ

ZLODùJI TU JSOU, NEDEJME JIM ·ANCI !!

V poslední dobû policisté evidují zv˘‰en˘ poãet pﬁípadÛ vloupání do vozidel.
Obãané, nespoléhejte na to, Ïe právû vám
se nic nemÛÏe stát. Pﬁi kaÏdém parkování
si vzpomeÀte na následující rady.
Vzhledem k tomu, Ïe nejvíce zlodûjÛ
chodí krást za tmy, je nejbezpeãnûj‰í
parkovat auta
v garáÏi. V ostatních pﬁípadech doporuãujeme parkovat
na osvûtlen˘ch a veﬁejnosti
pﬁístupn˘ch místech.
Nenechávejte
uvnitﬁ
vozidla vÛbec Ïádné vûci,
jako napﬁíklad mobilní telefon, fotoaparát, notebook,
doklady od vozidla, penûÏenky atd.
Nenechávejte na sedadlech pro vás moÏná bezv˘znamné obleãení nebo krabice. Zlodûje mohou takové
pﬁedmûty pﬁilákat stejnû jako
drahá elektronika.
Foto archiv PâR

Pokud odcházíte od vozidla, nedávejte si
cenné vûci do zavazadlového prostoru.
Pachatelé vás mohou sledovat a jakmile se
od vozidla vzdálíte, buìte si jisti, Ïe bûhem
krátké doby se pro svÛj lup dostaví.
Poslední radu chci dát majitelÛm autorádií. Nebuìte líní nosit ãelní panel od autorádia s sebou. Jednou se vám to mÛÏe
vyplatit.
por. Bc. Libor Pilaﬁ
Foto archiv PâR

FIRMA

BENEDIKT
Nabízí brou‰ení za v˘hodné
ceny:
kuchyÀské a ﬁeznické noÏe,
ﬁetûzy na elektrické
a motorové pily,
pily s TK plátk,
hoblovací noÏe,
frézy, vrtáky
a ostatní dﬁevoobrábûcí nástroje
Adresa: Podskalí 506,
332 02 Star˘ Plzenec
Telefon: 377 965 472
(V Sedlci pod Ïelezniãním
pﬁejezdem)
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DROBNÁ INZERCE
Daruji za odvoz lavici. St. Plzenec.
Tel.: 773 908 545.
● Nabízíme pronájem ve Starém Plzenci. Byt 5 + 1 - 12.000/mûs. + energie
+ kauce 1. nájem. Pokoje 2–3 lÛÏk. –
3.000/mûs./lÛÏko vãetnû energie + kauce. Tel.: 602 652 462.
● Od bﬁezna novû otevﬁen téÏ dûtsk˘
second hand pﬁi Elektro – kovo, Smetanova 68, St. Plzenec. KaÏd˘ t˘den
zboÏí. Stﬁeda – ot. do 17.00 hod.
● Hledám od bﬁezna zodpovûdnou paní
na obãasn˘ zástup do krámu. Zn. Star˘
Plzenec. Tel.: 776 395 582.
●

MùSTO STAR¯ PLZENEC
prodá
ojet˘ nákladní automobil 706 MTS 24-R,
rok v˘roby 1985,
TP do 25.05.2010,
stav je úmûrn˘ stáﬁí vozidla, cena dohodou.
Informace: Útvar údrÏby mûsta - p. Sedlák,
tel. 603 528 462
Mûstsk˘ úﬁad, Smetanova 932,
332 02 Star˘ Plzenec
e-mail: podatelna@staryplzenec.cz

PILÁTES
cviãení pro zdravé drÏení tûla
Získáte: koordinaci, sílu,
pruÏnost, rovnováhu d˘chání
Od 1.3.2010 mal˘ sál sokolovny
ve Starém Plzenci
Kontakt: 603 762 128
e-mail: m.setlikova@centrum.cz
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PRODEJ SLEPIâEK
DrÛbeÏ âerven˘ Hrádek, firma Dráb, opût prodává slepiãky sná‰kov˘ch plemen Hisex hnûd˘, Tetra hnûdá a Dominant Ïíhan˘,
kropenat˘, ãern˘ a modr˘.
Stáﬁí slepiãek je 17–20 t˘dnÛ - garantujeme zaãátek sná‰ky
maximálnû do 4 t˘dnÛ od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kã/ks dle stáﬁí.
Je moÏno si telefonicky objednat i slepiãky 10 t˘denní cena 95 Kã/ks.
Prodeje se uskuteãní ve Starém Plzenci v úter˘ 23. bﬁezna 2010
– naproti ãerp. stanici Pap Oil v 15.35 hod.
Pﬁípadné bliÏ‰í informace tel : 728 605 840, 606 490
805, 415 740 719, 728 165 166.

