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âERVENEC 2009

S TA R O â E S K É
V sobotu 23. kvûtna 2009 se za hojné
úãasti divákÛ konaly májové slavnosti
v areálu hasiãské zbrojnice v Sedlci. JiÏ
od 9 hodin znûla obcí dudácká muzika
z Mrákova, která doprovázela krojovan˘
prÛvod.Od 14 hodin se pak postupnû se‰lo
cca 600 náv‰tûvníkÛ, kteﬁí sledovali pﬁedtanãení staroãeské besedy a vystoupení
souboru Úslaváãek a Rokytka. Poté do 20
hodin hráli k tanci i poslechu mrákov‰tí
muzikanti. O moderování a dal‰í program
se pak staral Standa Kluzák mlad‰í.
Domácí koláãe jako obvykle ‰ly na
draãku, coÏ pro v‰echny z nás, které je
pﬁipravujeme, je velik˘m uznáním. Rychle také zmizely oblíbené grilované klobásky a bramborová buchta. Nálada byla aÏ
do pozdních veãerních hodin skvûlá.
Dûkujeme za finanãní podporu mûstu
Star˘ Plzenec, PlzeÀskému kraji, staroplzeneck˘m baráãníkÛm za zapÛjãení krojÛ,
ale téÏ v‰em ostatním ochotn˘m lidem,
kteﬁí nám pomohli technicky i materiálnû
májové slavnosti zajistit. Náv‰tûvníkÛm
dûkujeme za úãast a doufáme, Ïe s tûmi,
kter˘m se u nás líbilo, se setkáme na dal‰ích akcích, poﬁádan˘ch v areálu SDH
Sedlec.
Jako první pﬁipomínáme: 2. roãník sedleck˘ch slavností, které se budou konat
1. srpna 2009 od 16.00 hod.
Pﬁijìte v‰ichni, kteﬁí se chcete pobavit
a setkat se v pﬁíjemném prostﬁedí.
Milu‰e Chrastilová
SDH Sedlec
Foto Eva Vlachová

MÁJE V SEDLCI

Hudebníci folklórního souboru Rokytka navodili pﬁíjemnou atmosféru.

T U R N A J Î Á K Ò V K O PA N É
V sobotu 13. ãervna 2009 se
uskuteãnil na fotbalovém hﬁi‰ti
ve Starém Plzenci 5. roãník turnaje ÏákÛ v kopané „RadyÀsk˘
pohár“. Poﬁadateli turnaje byli
jiÏ tradiãnû poslanci poslanecké
snûmovny Parlamentu âeské
republiky Mgr. Ivana Levá
a Ing. Jiﬁí PapeÏ.
Od zaãátku konání tûchto
Ïákovsk˘ch turnajÛ se do dne‰ního dne na hﬁi‰ti vystﬁídalo na 40
druÏstev. KaÏdoroãnû se také
vyhodnocuje nejlep‰í stﬁelec,
brankáﬁ a nejuÏiteãnûj‰í hráã.
Plzeneãtí fotbaloví miniÏáci stateãnû vybojovali krásné druhé
místo. Blahopﬁejné uznání si
zaslouÏí nejen na‰i mladí fotbalisté,
ale také jejich neúnavní trenéﬁi.

Fotbalové muÏstvo – miniÏáci Star˘ Plzenec se svojí trenérkou
Vlastou Brejchovou.

V˘sledky turnaje pﬁípravek

Taneãníci ze souboru Rokytka zábavu doslova roztoãili…

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Spálené Poﬁíãí
Star˘ Plzenec
Horní Bﬁíza
Viktoria PlzeÀ-dívky
Pﬁe‰tice

6. místo
7. místo
8.místo

Dobﬁany
Stod
Losiná

Podûkování patﬁí také organizátorovi
a rozhodãímu turnaje, panu Petru Li‰kovi,
Franti‰ku Vodiãkovi a správci hﬁi‰tû Karlu
Dolákovi.
Eva Vlachová
Foto Petr Li‰ka
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12. schÛze – dne 14. kvûtna 2009
RM
nesouhlasila, na Ïádost Jaroslava Nedvûda a Ing. Karla Nedvûda, s poÏadovanou smûnou jejich pozemku v lokalitû
VKP Ostrá HÛrka v k.ú. Star˘ Plzenec za
jin˘ pozemek mûsta, neboÈ se jedná se
o pozemek hospodáﬁsky nevyuÏiteln˘
a taková smûna by byla pﬁíkladem pro
obdobné poÏadavky jin˘ch vlastníkÛ
nemovitostí na území mûsta;
nesouhlasila, na Ïádost Jany Nûmcové,
s prodejem pozemku mûsta parc. ã. 501/1
v k.ú. Star˘ Plzenec v lokalitû u stﬁelnice
Na ·tûnovické za úãelem stavby rekreaãní chaty, neboÈ podle stávajícího územního plánu zde není realizace zámûru Ïadatelky moÏná;
souhlasila s pﬁijetím finanãní dotace ve
v˘‰i 55, 4 tis.Kã z Programu péãe o krajinu od Agentury ochrany pﬁírody a krajiny
âR na revitalizaci návr‰í NKP HÛrka;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 25 tis. Kã Základní
kynologické organizaci Star˘ Plzenec na
organizaãní zaji‰tûní Mistrovství mládeÏe
âR s mezinárodní úãastí, které poﬁádá ve
dnech 14. – 16. srpna 2009 pod patronátem mûsta;
souhlasila s pﬁijetím finanãních darÛ
Mateﬁskou ‰kolou Star˘ Plzenec od Západoãeské plynárenské, a.s. PlzeÀ ve v˘‰i
50 tis. Kã a od rodiãÛ ÏákÛ ve v˘‰i 7 tis.
Kã;
vzala na vûdomí upozornûní vedoucí
sociálního a správního odboru MûÚ na
pﬁetrvávající pohledávky mûsta za nûkter˘mi nájemníky mûstsk˘ch bytov˘ch
domÛ spoãívající v dosud neuhrazen˘ch
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místních poplatcích a uloÏila MûÚ
a Bytovému hospodáﬁství pﬁi pﬁedkládání
Ïádostí a návrhÛ na pronájem bytÛ, prodej
a pronájem nemovitostí nebo na poskytnutí jak˘chkoli jin˘ch dotací ãi v˘hod
obãanÛm a spoleãensk˘m organizacím
radû mûsta dokládat bezpodmíneãnû
k jednání rady i vyjádﬁení MûÚ o souãasné dluÏnosti ãi bezdluÏnosti ÏadatelÛ
a dotãen˘ch subjektÛ vÛãi mûstu;
nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ za
likvidaci odpadu v roce 2009 Libu‰i Heisové;
souhlasila, na Ïádost zástupce Starokatolické církve z farnosti ve Strakonicích –
Katovicích, s konáním jedné m‰e v rotundû sv. Petra a Pavla na NKP HÛrka v termínu dohodnutém s vedoucí K – Centra;
souhlasila s vystupováním ‰ermíﬁské
skupiny Avalon v prostoru pﬁed restaurací
pod hradem Radynû v období kvûten aÏ
záﬁí 2009;
vzala na vûdomí oznámení ﬁeditelky
Z· a M· v Sedlci o ãerpání ﬁeditelského
volna ve dnech 5, 29. a 30. ãervna 2009
a souhlasila s jejím návrhem na uzavﬁení
M· Sedlec od 1. ãervence do 16. srpna
2009;
souhlasila s nav˘‰ením kapacity ‰kolní
druÏiny Z· a M· v Sedci z 25 na 45 ÏákÛ;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností GEOGALILEO kartografie Brno,
spol. s r.o. o propagaci mûsta na turistick˘ch mapách a propagaãních pﬁedmûtech
vydan˘ch touto spoleãností v ãervnu
2009.
13. schÛze – dne 27. kvûtna 2009
RM
schválila uzavﬁení nájemní smlouvy
s Alenou âernou o pronájmu zahrádky
parc. ã. 719/60 v k.ú. Star˘ Plzenec;
souhlasila, na opakovanou Ïádost manÏelÛ Houdkov˘ch, s bezúplatn˘m zﬁízením vûcného bﬁemene pﬁístupu do jejich
domu ãp. 210 a na jejich pozemek parc.
ã. st. 113/2 ve Smetanovû ulici po sousedním pozemku mûsta parc. ã. st. 113/1
v k.ú. Star˘ Plzenec;
nesouhlasila s prominutím místního
poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ za
likvidaci odpadu v roce 2009 Jiﬁímu
Boudníkovi a Pavlu Kupcovi;
souhlasila s prodlouÏením pronájmu
nebytov˘ch prostor v Sokolovnû spoleãnosti Straka vy‰ívání s.r.o. o pût let do
30.6.2015;
souhlasila, na Ïádost majitelÛ nemovitostí v chatové osadû Ostrá HÛrka, s uzavﬁením smlouvy o budoucí smlouvû darovací o pﬁevzetí jimi vybudovaného vodovodu po jeho vybudování do majetku

mûsta s tou v˘hradou, Ïe zamûﬁení stavby
vodovodu vybudované na náklady investorÛ provede geodet Ing. Vladislav âe‰ka,
kter˘ pro mûsto zpracovává digitální technickou mapu, a Ïe pﬁed uzavﬁením darovací smlouvy investoﬁi sami zajistí zﬁízení
nezbytného vûcného bﬁemene ve prospûch
mûsta, bude-li vodovod uloÏen v cizích
pozemcích;
souhlasila s uzavﬁením smlouvy se spoleãností Dino Trading, spol. s r.o. o instalaci regulátorÛ veﬁejného osvûtlení na
Masarykovû námûstí a v Sedlci;
vzala na vûdomí informaci o v˘sledku
provûrky BOZP v M· Star˘ Plzenec
v roce 2009; souhlasila s pﬁijetím sponzorsk˘ch darÛ Mateﬁskou ‰kolou Star˘
Plzenec od manÏelÛ Kuglerov˘ch a ·laisov˘ch a od spoleãnosti KS Katalog –
Servis s.r.o.;
souhlasila s pﬁijetím daru Základní ‰kolou Star˘ Plzenec od ZO KSâM Star˘
Plzenec na dobudování dûtského hﬁi‰tû;
souhlasila s pﬁijetím darÛ Základní
a mateﬁskou ‰kolou v Sedlci od spoleãnosti Bohemia Sekt, a.s. a od rodiãÛ ÏákÛ
‰koly;
vzala na vûdomí zápis z kontroly leto‰ního a dﬁívûj‰ího zalesnûní holin v mûstsk˘ch lesích provedené dne 27.4.2009
lesní komisí, kdy kontrolou nebyly zji‰tûny závady;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 25 tis. Kã druÏstvu
dorostencÛ oddílu házené TJ Sokol Star˘
Plzenec;
souhlasila s uzavﬁením smlouvy se spoleãností Strabag, a.s. o opravû místních
komunikací
v úhrnné cenû 3.133.821,- Kã;
souhlasila s uzavﬁením dodatku ke
smlouvû s PlzeÀsk˘mi mûstsk˘mi dopravními podniky, a.s. o zaji‰tûní dopravní
obsluÏnosti na linkách MHD ã. 51 a 32
v roce 2009 s úãinností od 1.4. 2009;
souhlasila pﬁedbûÏnû se zakoupením
autorsk˘ch práv k digitální technické
mapû mûsta prÛbûÏnû zpracovávané
Ing. Vladislavem âe‰kou na základû
pÛvodní smlouvy z roku 2000;
souhlasila s pﬁedplacením servisních
sluÏeb k právnímu programu CODEXIS
u spoleãnosti ATLAS consulting spol.
s r.o. na tﬁi roky 2010-2012 za stávající
cenu roku 2009 s v˘hodou získání dvojnásobného poãtu dynamick˘ch pﬁístupÛ na
síti a dvou nov˘ch doplÀkÛ Literatura
a Link;
schválila zápis do kroniky mûsta za rok
2008 ve znûní konceptu pﬁedloÏeného
kronikáﬁkou Mgr. Fenclovou.
14. schÛze – dne 11. ãervna 2009
RM
nesouhlasila, na Ïádosti Jana ·lajse
a Jakuba Mûsíãka, s poÏadovan˘m prodejem ãástí pozemkÛ tvoﬁící veﬁejné
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prostranství v chatové lokalitû V Cihelnû
v Sedlci z dÛvodu zachování nezbytné
obsluÏnosti ostatních pozemkÛ v této lokalitû;
vzala na vûdomí potvrzení spoleãnosti
spoleãnosti ABK – PROFISTAV s.r.o.
o jejím trvajícím zájmu o koupi pozemku
v prÛmyslové zónû vãetnû upﬁesnûní její
cenové nabídky. O Ïádosti rozhodne po
uzavﬁení kupní smlouvy s Igorem Písaﬁem;
nesouhlasila s uzavﬁením tﬁístranné
smlouvy o budoucí smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene a souhlasu se zﬁízením stavby se ZâP Net, s.r.o. a Tomá‰em Krausem
ve vûci stavby plynovodu na pozemcích
mûsta v chatové lokalitû V Cihelnû v Sedlci, neboÈ pﬁedmûtná stavba jiÏ byla realizována a RM poÏaduje pﬁedloÏení geometrického plánu na zamûﬁení skuteãného
provedení stavby a návrhu smlouvy o zﬁízení VB;
nesouhlasila, na Ïádost Hany Scheenové, s prodejem ãásti lesního pozemku
mûsta parc. ã. 1345/8 v lokalitû Pod HÛrkou v k.ú. Star˘ Plzenec a uloÏila MûÚ
dojednat s vlastníkem zchátralé chaty ã.e.
24 postavené na tomto pozemku její úplné
odstranûní;
vzala na vûdomí rozhodnutí ﬁeditelky
M· Star˘ Plzenec o stanovení mûsíãní
úplaty za pﬁed‰kolní vzdûlávání ve v˘‰i
300,- Kã pro období ‰kolního roku
2009/2010;
souhlasila s finanãním podílem mûsta do
v˘‰e 70 tis. Kã na vydání knihy o církevních stavbách ve Starém Plzenci podle
návrhu pﬁedsedy kulturní a ‰kolské komise;
nesouhlasila se sníÏením ãi prominutím
místního poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ v roce 2009 Jakubu Burdovi,
ZdeÀce ¤epíkové a Jiﬁímu Bûlovi, dále
pak Jaroslavu ·tûtkovi z dÛvodu pozdního
podání Ïádosti a opûtovnû i Libu‰i Heisové, kdy trvá na svém rozhodnutí ze
14. 5. 2009;
stanovila termíny pro uzavírání obãansk˘ch sÀatkÛ na MûÚ pro II. pololetí 2009
na dny: 18. ãervence, 1. srpna, 19. záﬁí,
10. ﬁíjna, 28. listopadu a 12. prosince;
souhlasila s udûlením v˘jimky Základní
a mateﬁské ‰kole v Sedlci, t.j. se zv˘‰ením
stanoveného poãtu dûtí ve tﬁídû o 4 na celkov˘ poãet 28 pro ‰kolní rok 2009/2010;
vzala na vûdomí poÏadavek a podnût
Petra Matase, obãana mûsta a pﬁedsedy
kontrolní a revizní komise BD Andrej‰ky,
adresovan˘ zastupitelstvu mûsta a souãasnû Krajskému úﬁadu PlzeÀského kraje
a t˘kající se hospodaﬁení s nájemními byty
v Máchovû a Májové ulici a uloÏila MûÚ
v souladu s doporuãením právníka mûsta
vyzvat jmenovaného pﬁed pﬁedloÏením
podnûtu k projednání ZM k pﬁedloÏení
zprávy o ãinnosti kontrolní a revizní komise BD Andrej‰ky za období 2004 – 2008,
dokladu o schválení úãetní závûrky a rozdûlení zisku ãi úhrady ztráty BD za období 2004 – 2008 a k doloÏení, zda a jak bylo
pﬁedstavenstvo druÏstva upozorÀováno na
zmiÀované nedostatky a Ïádáno o zjednání nápravy;
souhlasila s realizací investiãní akce
„PÛdní vestavba ZU· Star˘ Plzenec – roz-
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‰íﬁení v˘ukov˘ch programÛ a koncertní
sál“ v roce 2010 za podmínky získání
finanãní dotace z cizích zdrojÛ a uloÏila
ﬁediteli ZU· a MûÚ zajistit vyvolání
územního a stavebního ﬁízení nezbytného
k provedení zam˘‰lené stavby a zaﬁadit do
návrhu rozpoãtu mûsta na rok 2010
nezbytnou finanãní spoluúãast mûsta;
souhlasila se zpracováním architektonické studie obchodní zóny v Husovû ulici
a zástavby Smetanovy ulice od námûstí po
Jiráskovu ulici vãetnû návrhÛ na umístûní
nového Domu s peãovatelskou sluÏbou
a revitalizaci stﬁedu mûsta.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MùSTA
STARÉHO PLZENCE
19. zasedání - dne 22. ãervna 2009
ZM vzalo na vûdomí
1. informace o plnûní usnesení z posledních zasedání ZM;
2. usnesení finanãního v˘boru ã. 3/2009 ze
dne 17.6.2009;
3. závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2008;
4. rozbor hospodaﬁení mûsta k 30.4.2009
vãetnû pﬁehledu finanãních prostﬁedkÛ na
úãtech a stavu pÛjãek a úvûrÛ;
5. informaci starosty o investiãních akcích
mûsta v roce 2009;
6. informaci pﬁedsedy kontrolního v˘boru
o ãinnosti.
ZM souhlasilo
1. s celoroãním hospodaﬁením mûsta za
rok 2008 bez v˘hrad;
2. s obsahovou náplní návrhu zadání tﬁetí
zmûny územního plánu mûsta podle návrhu
ustavené komise pﬁedloÏeného urãen˘m
zastupitelem dr. Václavem Hákem za podmínky, Ïe se jednotliví soukromí Ïadatelé
budou finanãnû spolupodílet na vynaloÏen˘ch nákladech na poﬁízení zmûny ÚP.
Odmítnou-li Ïadatelé finanãní spoluúãast,
nebudou jimi poÏadované zmûny do návrhu
zadání tﬁetí zmûny ÚP zaﬁazeny;
3. s prodejem pozemkÛ mûsta parc. ã. st.
789 a parc. ã. 320/7 v k.ú. Star˘ Plzenec
ZdeÀku Myslíkovi za cenu 1.416,- Kã za m2;
4. se spolufinancováním zam˘‰len˘ch
investiãních akcí Modernizace místních
komunikací v ulicích Gorkého, Dr. Bene‰e, Svatopluka âecha a Palackého a
V˘stavba sportovní haly do celkov˘ch v˘‰í
12,1 mil. Kã a 34 mil. Kã a se zaji‰tûním
jejich pﬁedfinancování aÏ do v˘‰í 32 mil.
Kã a 100 mil. Kã z rozpoãtu mûsta.
ZM nesouhlasilo s uzavﬁením kupní
smlouvy s Igorem Písaﬁem o prodeji
pozemkÛ parc. ã. 478/3, 478/4 a 478/6
v k.ú. Star˘ Plzenec v pﬁedloÏeném znûní.
ZM schválilo
1. rozpoãtové opatﬁení ã. 3/2009 v upraveném znûní pﬁedloÏeného návrhu, kter˘m
dochází k nav˘‰ení celkov˘ch rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ mûsta v roce 2009 o
14.803,34 tisíc Kã a celkov˘ch rozpoãtov˘ch v˘dajÛ o 10.287,88 tisíc Kã;
2. vydání obecnû závazné vyhlá‰ky ã.
1/2009 o zmûnû obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 1/2000 vytvoﬁení a pouÏití úãelov˘ch
prostﬁedkÛ „Fondu rozvoje bydlení“ ve
znûní dodatkÛ ã. 1 aÏ 4 a obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek ã. 1/2006 a ã. 3/2006

v pﬁedloÏeném znûní;
3. uzavﬁení smluv s Milenou Hákovou a
RÛÏenou Svobodovou a s manÏely Houdkov˘mi o poskytnutí pÛjãek z Fondu rozvoje bydlení v celkové v˘‰i 230 tis. Kã
s podmínkou nabytí úãinnosti obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta ã. 1/2009 a doplnûní chybûjících nezbytn˘ch náleÏitostí
Ïadateli nejpozdûji do 31.8.2009;
4. zámûr prodeje cel˘ch bytov˘ch domÛ
ãp. 23 a 495 s pﬁíslu‰enstvím vãetnû zastavûn˘ch pozemkÛ parc. ã. st. 35/1, parc. ã.
st. 35/2 a pozemku parc. ã. 46/2 v k.ú.
Star˘ Plzenec;
5. realizaci projektÛ Modernizace místních komunikací v ulicích Gorkého, Dr.
Bene‰e, Svatopluka âecha a Palackého a
V˘stavba sportovní haly podle pﬁedloÏen˘ch návrhÛ v souladu s dlouhodob˘m
plánem rozvoje mûsta a pﬁedloÏení Ïádostí
o finanãní dotace z Regionálního operaãního programu NUTS II Jihozápad.
ZM uloÏilo
1. radû mûsta dojednat s jednotliv˘mi
Ïadateli o zmûny v územním plánu jejich
finanãní spoluúãast na poﬁízení tﬁetí
zmûny územního plánu mûsta;
2. mûstskému úﬁadu, odboru v˘stavby
zpracovat návrh zadání tﬁetí zmûny územního plánu mûsta Starého Plzence podle
návrhu ustavené komise a podle v˘sledku
projednání
finanãní spoluúãasti ÏadatelÛ o zmûny
radou mûsta;
3. radû mûsta zajistit zveﬁejnûní zámûru
prodeje podle bodu C 4 v˘‰e uvedeného
usnesení a pﬁedloÏit ZM k rozhodnutí
návrh na prodej vybranému zájemci;
4. místostarostovi Ing. Wohlmutovi pﬁedloÏit písemné závûry rozhodnutí pracovní
skupiny ustavené k dopracování návrhu
ﬁe‰ení nové koncepce BH a ÚÚM podle
usnesení ZM ze dne 22.4.2009 – bod D 3;
5. radû mûsta dojednat s Igorem Písaﬁem
nav˘‰ení slevy z ceny za jím v budoucnosti mûstu poskytované sluÏby na 40 %
podle jeho pÛvodního uji‰tûní a pﬁedloÏit
pﬁepracovan˘ návrh kupní smlouvy spoleãnû s návrhem smlouvy o spolupráci ke
schválení ZM na pﬁí‰tím zasedání.
MûstoStar˘Plzenec
OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hﬁbitov
Na základû rozhodnutí Rady mûsta Starého
Plzence zajistil mûstsk˘ úﬁad jiÏ tradiãní pravidelnou pﬁepravu obãanÛ na místní hﬁbitov autobusem spoleãnosti SERW Sedlec.
Autobus bude jezdit od 12. ãervna do konce ﬁíjna
2009 vÏdy v pátek, v následujících termínech:
12. ãervna, 26. ãervna, 10. ãervence, 24. ãervence, 14. srpna, 28. srpna, 11. záﬁí, 25. záﬁí,
9. ﬁíjna, 23. ﬁíjna
JÍZDNÍ ¤ÁD:
Sedlec
- náves
16.00 hod.
- rozcestí
16.02 hod.
St. Plzenec - Kollárova (toãna autobusÛ)16.08 hod.
- RadyÀská (Máchova)
16.10 hod.
- námûstí (zast. MHD)
16.12 hod.
- Havlíãkova (zast. MHD za mostem) 16.15 hod.
Odjezd zpût ze hﬁbitova v 17.00 hod.
Jednotné jízdné ãiní 6,- Kã
Zdenûk Matas, v. r.
starosta mûsta
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VOLEBNÍ OKRSEK 1

VOLEBNÍ OKRSEK 2

VOLEBNÍ OKRSEK 3

VOLEBNÍ OKRSEK 4

VOLEBNÍ OKRSEK 5

CELKOVÉ V¯SLEDKY

Volby do Evropského parlamentu konané na území âeské republiky
ve dnech 05.06. - 06.06.2009
V˘sledky hlasování za územní celky, Kraj: PlzeÀsk˘ kraj, Okres: PlzeÀ-mûsto, Obec: Star˘ Plzenec
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PODùKOVÁNÍ

UPOUTÁVKOVÁ INFORMACE –
NABÍDKA AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU

Sociální komise RM dûkuje Radû
mûsta ve Starém Plzenci za moÏnost
uspoﬁádat v sobotu 30. kvûtna 2009
autobusov˘ zájezd na ·umavu do okolí
Srní a do Ka‰persk˘ch Hor. Podaﬁilo se
nám splnit naplánované cíle. Zájezdu
se zúãastnilo celkem 50 osob.
Za sociální komisi
Karel Smetana

Sociální komise RM s finanãní podporou Rady mûsta Starého Plzence pﬁipravuje na sobotu 5. záﬁí 2009 poznávací jednodenní autobusov˘ zájezd.
Plánujeme náv‰tûvu zámku v Manûtínû (foto 1) a zámku
v Chy‰i s moÏností obûdu v zámeckém minipivovaru a restauraci. Zájezd ukonãíme náv‰tûvou zámku Krásn˘ DvÛr
(foto 2). Zájemci o tento poznávací zájezd se mohou pﬁihlásit v mûstské knihovnû v budovû MûÚ ve Starém Plzenci,
Smetanova ulice 932.
Podrobnosti k zájezdu budou oznámeny v srpnovém vydání
RadyÀsk˘ch listÛ. Za sociální komisi RM Karel Smetana

1.

2.

DOMY â.P. 26, 27 A 29
DÛm ã.p. 26 stojí v Havlíãkovû ulici a
má známého majitele jiÏ od roku 1719. Do
tohoto roku je datován Urbáﬁ ‰Èahlavského
velkostatku. Tehdy zde byl chalupník, Jan
Havel, kter˘ hospodaﬁil na v˘mûﬁe 11 strychÛ, to je nûco pﬁes 3 hektary. K tomu mûl
jednoho vola, dvû krávy a dvû jalovice a
vymûﬁenou daÀ ve v˘‰i 2 krejcary roãnû.
Pﬁi sepisování Robotního seznamu
v roce 1777 uÏ zde byl jako majitel uveden
Jakub ¤íha. Ten mûl vymûﬁenu daÀ ve v˘‰i
8 zlat˘ch a 5 a 1/4 krejcaru a 2 1/2 dne pû‰í
roboty. Podle kroniky Martina Hru‰ky se
pouÏíval název „po chalupû“ – U HﬁebíkÛ“. Asi po sto letech byl zaznamenán
majitel Petr Batûk v roce 1907 a v roce
1936 Marie Batková.
DÛm ã.p. 27 stával v Havlíãkovû ulici
naproti ãp. 26 a vedle ãp. 25. Musím bohuÏel napsat stával, protoÏe dÛm byl spolu
s ã.p. 28 a ã.p. 134 zboﬁen na poãátku roku
1983 z dÛvodu budování nového mostu a
roz‰íﬁením jeho pﬁedmostí.
Jeho známá historie zaãíná v roce 1777,
kdy byl zapsán jako majitel do Robotního
seznamu Václav ·olar, domkáﬁ na obci
s povinností 13 dnÛ pû‰í roboty.
Po více neÏ sto letech je znám˘ majitel

DÛm ãp. 29 v Podhradní ulici, kter˘ je dle autora ãlánku nejstar‰ím domkem ve Starém Plzenci.

Jan Slavík, kter˘ v roce 1913 zﬁídil u svého
domu barvírnu k natírání truhláﬁsk˘ch
v˘robkÛ z b˘valé stáje. Pozdûji byl majitelem Josef ·ilhánek a od roku 1923 to byl
Franti‰ek ·ilhánek – ﬁezník, kter˘ téhoÏ
roku pﬁestavuje dÛm na krám a poráÏku.

DÛm ã.p. 29 stojí v Podhradní ulici. Byl
dlouhou dobu, nûkolik set let, posledním
domem Malé Strany. Nebyl sice zmínûn
v Ïádném starém seznamu, takÏe neznáme
jeho dﬁívûj‰í majitele.
(Pokraãování na str. 6)
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HISTORIE
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.
Bohumil JÛza
(nar. 1911)
Vyuãen jako soustruÏník,
pozdûji
majitel dvou trafik
ve Starém Plzenci.

Vyuãoval hudbû (zejména hﬁe na
housle) a vychoval ﬁadu schopn˘ch
muzikantÛ nejen z Plzence, ale
i z blízkého okolí. Znám˘ je pﬁedev‰ím jako zakladatel, houslista
a kapelník taneãního orchestru a dle
potﬁeby i velkého dechového
orchestru (poãátkem tﬁicát˘ch let minulého století).
Jan Baxa (nar. 1919) – povoláním architekt, stavitel.
Hrál znamenitû na klarinet a saxofon.
Byl ãlenem JÛzova orchestru a jedním ze
zakládajících ãlenÛ kapely StaroplzeÀáci.
Ladislav âadek (nar. 1907)
Hrál na housle a kytaru. Byl zvolen
kapelníkem
StaroplzeÀákÛ
(asi v roce 1954).
Pﬁed tím ﬁídil
pûveck˘
sbor
StaroplzeÀáci
a také vlastnû
s tímto názvem
pﬁi‰el do dále
citované kapely.
Ing. Josef Such˘
Foto archiv

(Seriál „Historie domÛ“ - dokonãení ze str. 5)
Podle pozemkové knihy se stali majiteli
24. 1. 1855 manÏelé Franti‰ek a Barbora
Kuãerovi. Od 16. ãervence 1908 jsou zapsáni
jako majitelé Jakub a Marie Nov˘ch. 17.
srpna 1922 se stává majitelkou Marie KaÀková. Dále víme, Ïe v roce 1923 dostal Jan
Malec povolení opravit pﬁi domû ã. 29 kováﬁskou dílnu. JestliÏe ji mûl opravit znamená,
Ïe uÏ tam kováﬁská dílna existovala. V roce
1925 je jiÏ majitelkou ã.p. 29 M. Nová.
Tento domek je nejstar‰ím domkem ve
Starém Plzenci. Donedávna to byla skuteãná
ruina, ale v souãasné dobû prochází velmi
nároãnou rekonstrukcí, aby se vrátil do
pÛvodního stavu. Podle posudku z roku
1964 se podle rodinné tradice uvádí stáﬁí
domku 208 let. To vcelku odpovídá souãasnému odhadu cca 250 let.
Malá Strana mûla na konci osmnáctého
století, pﬁesnûji v roce 1770 - v roce ãíslování domÛ, jen 29 domÛ. â.p. 30 uÏ bylo za
brodem (most je‰tû nebyl) v Mûsteãku a
proto ã.p. 29 bylo nejvy‰‰ím ãíslem domu
na Malé Stranû.
Popsáním historie tohoto domu konãí
kapitola o historii v‰ech star˘ch domÛ na
Malé Stranû. Jistû se zde najdou je‰tû ponûkud mlad‰í domy, ale také neménû zajímavé.
K nim i k na‰emu seriálu se vrátíme po malé
pﬁestávce.
Svatopluk Mare‰
Foto Eva Vlachová

DOPRAVA
Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláﬁ Barrandova
19, PlzeÀ, tel.: 377 455 401.
Otázka:
Mám v plánu vymûnit se sousedem
mÛj pozemek, kter˘ pﬁiléhá k jeho
zahradû za pozemek jin˘, kter˘ vlastní
soused. MÛÏete mi poradit, jaké kroky
je v této vûci nutno podniknout?
Odpovûì:
Se sousedem budete tedy uzavírat smûnnou smlouvu podle ustanovení § 611
obãanského zákoníku. Vzhledem k tomu,
Ïe jde o nemovitosti, musí b˘t smlouva
uzavﬁena písemnû a podpisy stran musí
b˘t (alespoÀ na jednom jejím vyhotovení)
ovûﬁeny.
Mám-li popsat postup prakticky, provedu tak v bodech:
Bylo by vhodné, abyste si oba obstarali
ãerstv˘ v˘pis z katastru nemovitostí, kter˘
jednak osvûdãuje Va‰e vlastnictví
k pozemkÛm, ale také z nûj lze zjistit právní omezení (zástavní právo, pﬁedkupní
právo, vûcná bﬁemena), která by mohla
uzavﬁení smlouvy bránit. Lze také poﬁídit
v˘pis z katastrální mapy a ozﬁejmit si tak
pﬁesnou polohu pozemku.
Oba pozemky mohou mít rÛznou v˘mûru ãi cenu, která závisí mj. na zpÛsobu
vyuÏití pozemku ãi na jeho lokaci. Sjednejte tedy se sousedem pﬁípadn˘ doplatek
na vyrovnání cen nebo jin˘ zpÛsob vyrovnání.
Samotn˘ sepis smlouvy mÛÏe b˘t vhod-

né svûﬁit advokátovi, kter˘ jednak zajistí,
aby smlouva mûla ve‰keré zákonem poÏadované náleÏitosti (napﬁíklad správné
oznaãení smûÀovan˘ch pozemkÛ, oznaãení stran smlouvy, poãet vyhotovení atd.)
a také mÛÏe ovûﬁit podpisy osob.
Smlouva se následnû pﬁedkládá pﬁíslu‰nému katastrálnímu úﬁadu s návrhem na
zápis zmûn ve vlastnictví smûÀovan˘ch
pozemkÛ. Katastrální úﬁad smlouvu zkoumá a následnû provede zmûny v katastru
nemovitostí.
Jako poslední krok zb˘vá pﬁiznat
a zaplatit daÀ z pﬁevodu nemovitostí, která
se u smûny nemovitostí vybere z pﬁevodu
pouze té nemovitosti, u které je daÀ vy‰‰í.

KALENDÁ¤ âERVENEC 2009
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

JÍZDNÍ ¤ÁD SE NEMùNÍ
Od 14. ãervna 2009 ve‰la v platnost
2. zmûna jízdního ﬁádu 2008/2009.
Tato zmûna se staroplzeneck˘ch
a sedleck˘ch cestujících nijak nedot˘ká. Pﬁedpokládaná zmûna J¤ nastane ke dni 13. 12. 2009. V pﬁípadû
mimoﬁádné zmûny bude cestující
veﬁejnost na toto upozornûna.
Za dopravní komisi
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.

Mûstská knihovna - otevﬁena pro veﬁejnost o prázdninách:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
zavﬁeno
Pá
zavﬁeno
HRAD RADYNù - otevﬁeno: pro veﬁejnost:
âervenec ÚT - NE 10.00 – 18.00 hod.
V hradní vûÏi je audiovizuální
pohádková expozice s tajemn˘mi
bytostmi z povûstí o hradu Radyni.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla – otevﬁena pro veﬁejnost 4. ãervence 2009 od
13.00 – do 16.00 hod.
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(Otevﬁeno pro veﬁejnost v uvedenou
dobu vÏdy první sobotu v mûsíci od kvûtna do záﬁí 2009). Skupinové prohlídky
(min. 6 osob) mimo otevírací dobu po
objednání na tel.: 377 183 662, 377 183
659.
HASIâSKÉ MUZEUM - otevﬁeno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt: p. Franti‰ek
Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.
3. ãervence 2009 (pátek)
Vzpomínka na upálení mistra Jana
Husa a pﬁíchodu vûrozvûstÛ Cyrila a
Metodûje
Místo: kostel sv. Jana Kﬁtitele na námûstí
âas: 19.00 hod.
Program: koncert smí‰eného pûveckého
souboru âeská píseÀ, poloÏení kvûtin
k pomníku M. Jana Husa a slavnostní
zapálení vatry u skalky v Kollárovû ul.
Poﬁadatel: Obãanské sdruÏení HÛrka a
Radynû
9. ãervence 2009 (ãtvrtek) - vernisáÏ
v˘stavy
Vendi M. HÛrka - ·EL JSEM CESTOU
MNOHOU
– kresby, obrázky a reliéfy z porcelánu
Místo: Staroplzenecká galeriie,
Smetanova 932
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna

Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 27 srpna 2009.
18. ãervence 2009 (sobota)
BENÁTSKÁ NOC a dûtské odpoledne
Místo: parkovi‰tû u Sedleckého rybníku
Od 14.00 hod.: soutûÏe pro dûti, diskotéka
Od 20.00 hod. hraje skupina Diadém
Poﬁadatel: âRS ·Èáhlavy a kanoistick˘
oddíl Sedlec
Vstupné: 100,- Kã, rodinné 150,- Kã
25. a 26. ãervence 2009 – historick˘
víkend na Radyni
·ERMÍ¤I Z AVALONU
Místo: areál hradu Radynû
âas: 11.00 – 18.00 hod.
Program: 13.00, 15.00 a 17.00 hod.
- ·ermíﬁská vystoupení
18.00 hod: - Lukostﬁeleck˘ turnaj pro
dospûlé o láhev templáﬁského vína
Doprovodn˘ program: stﬁelba z luku a
ku‰e pro dûti a dospûlé a dal‰í stﬁedovûké
kratochvíle
Poﬁadatel: K-Centrum, mûstská knihovna
Star˘ Plzenec a volnoãasov˘ klub Avalon
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659,
www.staryplzenec.cz
31. ãervence 2009 (pátek)
Vodnická pohádka – divadelní pﬁedstavení v dobov˘ch kost˘mech s vûrn˘mi replikami historick˘ch zbraní.
Místo konání: HÛrka ve Starém Plzenci

ÚSPùCH V BASKETBALU
Dne 23.4. se na‰e druÏstvo ve sloÏení
·tÛlová, Protivová, Ferková, ·tûtková,
·pelinová, Joná‰ová, Kliková, Lohbergerová, Koptíková a Sobotová zúãastnilo
jako vítûz okresního kola krajského finále
v Nestlé Basketbalu v KoÏlanech.
Tohoto finále se zúãastnilo pût druÏstev.
Postupnû jsme porazily druÏstva Rokycan, Plas, Klatov. Ze ãtyﬁ zápasÛ jsme
vyhrály tﬁi, bohuÏel ve finále jsme podlehly jen domácím dívkám z DBK KoÏlany. Bylo poznat, Ïe basketbal hrají závodnû. Byly jsme mile pﬁekvapeny, protoÏe
jsme si nikdy nemyslely, Ïe skonãíme na
krásném 2. místû a Ïe se probojujeme aÏ
sem, protoÏe basketbal hrajeme jen v
hodinách tûlesné v˘chovy a ve stísnûn˘ch
prostorách na‰í tûlocviãny. KdyÏ jsme
vstoupily do areálu, kde jsme mûly hrát,
vyrazil se nám dech. Jejich tûlocviãna
byla dvakrát vût‰í neÏ ta na‰e. Tak jsme
mûly celkem honiãku, ale nakonec jsme to
zvládly, protoÏe nám hodnû pomohla paní
uãitelka Holoubková, která nám dávala
uÏiteãné rady, jak je zne‰kodnit.
Hanka ·tûtková,
Niki ·pelinová
Foto Martin ·tekl

u rotundy sv. Petra a Pavla
âas: 11.00 – 11.30 hod.
Úãinkuje: skupina historického ‰ermu
REGO
Vstupné: 40,- Kã a 20,- Kã

Z· STAR¯ PLZENEC

Úspû‰né dívãí druÏstvo s pí uã. Holoubkovou.

MASTERCLASS V AEROBIKU
Dne 17. dubna 2009 se v Plzni uskuteãnil Masterclass v aerobiku. Pod vedením pí uãitelky
Holoubkové se ho zúãastnila tato dûvãata: Lenka Valentová, ·árka Vodiãková, Kateﬁina Pok‰teflová,
Ivana Moudrá, Jitka Protivová, ZdeÀka Koláﬁíková, Tereza Lohbergerová, Michaela Lálová, Kateﬁina Vítovcová, Nikola S˘korová, Milena Nedvûdová a ·tûpánka Sobotová. Ve velké konkurenci v‰ech
plzeÀsk˘ch ‰kol se na‰e dûvãata urãitû neztratila.
Dívky soutûÏily v mlad‰í a star‰í kategorii pÛlhodinov˘m intenzivním cviãením podle zku‰ené instruktorky. Rozhodãí vybrali 15 nejlep‰ích závodnic z kaÏdé kategorie do finálové pÛlhodiny. Vût‰ina dívek na‰í ‰koly se tohoto závodu zúãastnila poprvé a o to vût‰ím úspûchem je
finálová úãast ZdeÀky Koláﬁíkové ze 7.A.
Tereza Lohbergerová a ZdeÀka Koláﬁíková
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V¯LET 8.A DO
KA·PERSK¯CH HOR
Dne 13.5. jsme odjeli na v˘let do Ka‰persk˘ch Hor. Strávili jsme tam krásné
ãtyﬁi dny plné zábavy a her. Chodili jsme
na rÛzné procházky. Pan uãitel tﬁídní
s námi nav‰tívil zﬁíceninu hradu Ka‰perk
formou stopovaãky, kde se plnily zajímavé úkoly. Dále jsme ‰li do jeskynû, která
se nachází v lese, ale je tam zakázan˘
vstup, proto jsme museli b˘t potichu, a to
bylo dobrodruÏnûj‰í. Ale nejnároãnûj‰í
byl asi dvacetikilometrov˘ pochod, po
kterém v‰em bolely nohy. Veãer jsme mûli
volno.
Pﬁed odjezdem nám pan uãitel Milan
Florian pﬁipravil zajímav˘ program. Hráli
jsme rÛzné hry, které byly zároveÀ humorné a také zábavné. Do‰lo v nich i na tancování. Poté jsme jako zkou‰ku odvahy ‰li
v noci pouze s baterkami na hﬁbitov. Mûla
jsem strach, ale líbilo se mi to. V‰echno
bylo perfektní. A pﬁí‰tí rok pojedeme
znovu. V‰ichni uÏ se moc tû‰íme. Rozhodnû na ty krásnû proÏité dny nikdy
nezapomenu.
J. Bromová, 8. tﬁída
Foto archiv

Celá tﬁída pózuje fotografovi…
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Z· STAR¯ PLZENEC – SPORTOVNÍ KROUÎEK – ATLETIKA
Dne 24.5.2009 se v N˘ﬁanech konalo
krajské kolo v atletice. Celkem pﬁijelo
zmûﬁit své síly 80 dûtí z okresÛ PJ, PS,
PM, RO, DO a KT. âekaly na nû jiÏ
známé disciplíny: bûh na 50 m, 60 m ãi
100 m, hod kriketov˘m míãkem nebo granátem, skok dalek˘ a vytrvalostní bûh. Do
boje se dûti opût pustily s velkou vervou.
Pûknû rozjet˘ závod mûl Michal Votﬁel.
BohuÏel po skoku dalekém si obnovil zranûní kolene, které ho zradilo pﬁi bûhu na
100 metrÛ a skonãil pádem. Pﬁesto v závûreãném bûhu na 1500 m se vydal ze v‰ech
sil, coÏ staãilo na celkové 4. místo. Vûﬁím,
Ïe se Michal brzy zotaví a pﬁí‰tí rok v‰em
dokáÏe, Ïe právem patﬁí na republiku. I tak

se nûkteﬁí závodníci kvalifikovali.
V˘sledky:
Îáci I.
5. místo
Îáci II.
1. místo
2. místo
Îáci III.
4. místo
Îákynû III.
1. místo
Dorostenci
4. místo
5. místo

Adam Landergor
Daniel DeCorte
Jakub KﬁíÏek
Luká‰ Hejl
Hana ·tûtková
Michal Votﬁel
Lubo‰ Vála

V‰em dûkuji za vzornou reprezentaci na‰í ‰koly
a pﬁeji hodnû zdaru na republice. Podûkování patﬁí
také rodiãÛm, kteﬁí nás na v‰echny tyto závody ochotnû dopraví auty. Bez nich by se dûti nemohly zúãastnit. Je‰tû jednou dûkuji.

Jana Hermanová
Foto Andrea Lohbergerová

Adam Landergot pﬁi skoku do dálky.

Vítûzka Hana ·tûtková.

ÚSPùCHY SPORTOVNÍHO KROUÎKU POKRAâUJÍ
Dne 23.5.2009 se dûti ze sportovního
krouÏku zúãastnily soutûÏe Medvûdí stezkou, která se konala ve Zruãi. Celkem se
zde sjelo kolem 70 dûtí z okresÛ PJ a PS.
SoutûÏ Medvûdí stezka je brann˘ závod,
kter˘ se bûhá ve dvojicích a plní se rÛzné
úkoly. Na dûti ãekala traÈ, která vedla
lesem, dlouhá 2 aÏ 4 km. Na této trase dûti
plnily tyto úkoly: vázání uzlÛ, znalost
ohni‰È, mûst a ﬁek, zdravovûda, orientace
a práce s buzolou, lanové pﬁekáÏky, hod na
cíl, odhad vzdálenosti, souãinnost hlídky,
znalost ptákÛ a dﬁevin a dal‰í. V‰echny
hlídky se do boje pustily s velk˘m úsilím
a snaÏily se úkoly plnit svûdomitû. Jedné
z hlídek se v‰ak podaﬁilo sejít z vytyãené
trasy a ztratit se v lese. Po 20 minutách
usilovného hledání byla nalezena a ‰Èastnû
se vrátila do cíle. Pﬁesto jsme slavili pár
úspûchÛ.
V˘sledky:
Îáci I.
1. místo Petr Vlásek, Luká‰ Landauer
Îáci II.
1. místo Daniel De Corte, Jakub KﬁíÏek
Îáci III.
2. místo Michael Kesl, Karolína Záhrubská

Îákynû II.
1. místo Krist˘na Rákosníková, Lucie Kopcová
Îákynû III.
4. místo Hana ·tûtková, Nikola ·pelinová

O t˘den pozdûji se dûti se‰ly v Îihli na
krajském kole Medvûdí stezkou. Závod
probûhl za úãasti dûtí z okresÛ PJ, PS,
PM, RO a DO. Ani zde se dûti nezalekly
soupeﬁÛ a své úkoly zvládly dokonale.
Zde na první dvû hlídky v kategoriích II
aÏ IV ãekal postup na republikové finále.
V˘sledky:
Îáci I.
1. místo
2. místo
Îáci II.
1. místo
Îáci III.
1. místo

Petr Vlásek, Luká‰ Landauer
Adam Landergot, Orfee De Corte
Daniel De Corte, Jakub KﬁíÏek
Michael Kesl, Karolína Záhrubská

V‰em zúãastnûn˘m blahopﬁeji
k dosaÏen˘m v˘sledkÛm a pﬁeji hodnû
úspûchÛ na republice.
Jana Hermanová
Foto Andrea Lohbergerová

Luká‰ Lindauer a Petr Vlásek pﬁi vázání uzlÛ.
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ST¤ÍBRNÁ MEDAILE Z· STAR¯ PLZENEC NA REPUBLIKOVÉM FINÁLE ÎACTVA V BRÄNNBALLU
V Jedovnici u Blanska se 6.-7. ãervna
se‰li vyznavaãi brännballu. Finálového
turnaje se spolu s reprezentanty devíti
krajÛ âeské republiky zúãastnili hráãi
z ASPV Star˘ Plzenec. Po v˘born˘ch
sobotních v˘konech postoupili zástupci
na‰eho kraje do finálov˘ch bojÛ o medaile. AÏ v nedûli na‰li své pﬁemoÏitele ve
stﬁedoãesk˘ch Veltrusech. Aãkoli mají pro
svÛj sport nejhor‰í podmínky ze v‰ech
druÏstev, získali pro své mûsto krásné
druhé místo. Dominik PﬁibáÀ byl navíc
vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem celého klání.
Podûkování za vzornou reprezentaci na
poli sportovním i za pﬁíkladné vystupování patﬁí dále tûmto dûtem: N. ·pelinová, H.
·tûtková, J. Protivová, M. ·tÛlová, R. Florian, P. ·tûtka, J. Kováﬁík, D. Pacolt, M.
BroÏ, M. Vránek, V. Brejcha, F. Tlust˘, J.
Nedvûd.
Milan Florian
Foto archiv

Na‰e úspû‰né druÏstvo.

MAL¯ ZÁCHRANÁ¤ 2009
V leto‰ním roce probûhl jiÏ VII. roãník
oblastní soutûÏe pro základní ‰koly a víceletá gymnázia Mal˘ záchranáﬁ, kterou
poﬁádá HZS PK.
V této soutûÏi jde nejen o fyzické
dovednosti, ale pﬁedev‰ím o znalosti
z oblasti ochrany osob za mimoﬁádn˘ch
událostí. Sami v‰ichni jistû ze své zku‰enosti víte, Ïe se s krizov˘mi situacemi se
tkáváme stále ãastûji.
A co Ïe museli soutûÏící umût?
Rozpoznat varovné signály, rychle se
zorientovat v krizové situaci – dopravní
nehoda, poÏár, povodeÀ, zranûní; pﬁivolat
a podat první pomoc (resuscitace) a pﬁenést ranûného. Dále si soutûÏící balili evakuaãní zavazadlo, „hasili poÏár“ (pozná-

BùH OKOLO SEDLECKÉHO
RYBNÍKA
Ve stﬁedu 3. ãervna se v‰ichni pﬁátelé
pohybu se‰li tentokrát v areálu ‰kolní zahrady, aby pomûﬁili své síly v tradiãním bûhu
okolo rybníka.
Na dlouhou trasu vyrazilo celkem 30 hlídek v ‰esti kategoriích. Od pﬁed‰koláãkÛ
pﬁes zástupce kaÏdého roãníku.TraÈ byla
letos o nûco del‰í a zastávky „rychlej‰í“,
jelikoÏ se na nich neplnily Ïádné tûÏké úkoly.
Bezpeãnost cestou zabezpeãoval Roman
Císaﬁ a Joná‰ Procházka.
JelikoÏ se nebûÏí jen mezi rybníky, ale ãást
závodu probíhá i po cestû, musí b˘t hlídka
tvoﬁena vÏdy jedním dospûl˘m a jedním Ïáãkem. Ne vÏdy ale dítû najde u rodiãÛ pochopení pro sportovní proÏitek, proto kaÏd˘m
rokem jiÏ tradiãnû zaskakuje v nûkolika hlídkách Matûj Procházka, ná‰ b˘val˘ Ïák.
Pro ostatní, kteﬁí si nevûﬁí, ãi nechtûjí
bûÏet dlouhou traÈ, je kaÏdoroãnû pﬁipravena alternativa v podobû krátkého závodu,
ov‰em bez moÏnosti vyhrát hlavní cenu.
Krat‰í závod pravidelnû bûhají téÏ na‰i
mateﬁáãci.
Nejlep‰í ãas zabûhli chlapi od BurianÛ
6:38 min.!!!
Na vítûze kaÏdé kategorie ãekal keramick˘
pohár a motivace pro tatínky a maminky.
V‰ichni zúãastnûní si odnesli ãokoládové
medaile.
Anna Císaﬁová

vali, kter˘ hasicí pﬁístroj ãi prostﬁedek
pouÏijí na jednotlivé druhy poÏárÛ), popisovali zobrazené situace z dopravního provozu a odÛvodÀovali, co je správné a co
naopak. Tento blok byl zakonãen správn˘m pﬁedpisov˘m obleãením figuríny na
koleãkové brusle.
Následoval test v‰eobecn˘ch znalostí
a prohlídka hasiãské zbrojnice v Plzni Ko‰utce.
Nakonec se druÏstvo na‰ich ãtvrÈákÛ
a páÈákÛ umístilo mezi ostatními na krásném 10. místû, kdyÏ jsme za sebou nechali druÏstva vícelet˘ch gymnázií a úpln˘ch
‰kol. I druhé na‰e druÏstvo, které obsadilo
18. místo, nám mezi 26 zúãastnûn˘mi neudûlalo ostudu. Text a foto Anna Císaﬁová

Z· SEDLEC

PuÈa pﬁi resuscitaci ranûného.

V SOUTùÎÍCH JSME MùLI ÚSPùCH
V mûsíci dubnu a kvûtnu se na‰i Ïáci
zúãastnili hned nûkolika soutûÏí.
Ve v˘tvarné soutûÏi PoÏární ochrana
oãima dûtí na téma „Hasiãi“ získala Ïákynû
Bûtka Poláãková 1. místo. SoutûÏily i dûti
z na‰í M·, v kategorii nejmlad‰ích obsadil
Kilián Perol 2. místo a v kategorii star‰ích
Barbora Laviãková 3. místo.
V kvûtnu probûhl na 7. základní ‰kole na
Vinicích v Plzni atletick˘ trojboj, kam jsme

Na‰e druÏstvo T-Ballu.

vyslali ‰estiãlenné druÏstvo ve sloÏení Josef
Krupaﬁ, Dan Görner, Radek Kalousek, Tereza Haberová, Eli‰ka Granátová a Karolína
Klouãková, které si vybojovalo 1. místo.
Îáci 5. a 4. roãníku se zúãastnili soutûÏe
Mal˘ záchranáﬁ, kde se z 26 druÏstev
umístili na pûkném 10. místû. Kromû toho
Ïáci získají mnoho dal‰ích zku‰eností
a mohou porovnat své znalosti s ostatními.
Pak nás je‰tû ãekal turnaj T- Ballu ve
Spáleném Poﬁíãí, kterého se zúãastnilo 10 vybran˘ch ÏákÛ. Tady jsme
se dobojovali k 5. místu z osmi
zúãastnûn˘ch druÏstev.
Dal‰í sportovní aktivity jsme zorganizovali v rámci na‰í ‰koly. Ke
Dni dûtí probûhl jiÏ tradiãnû Bûh
kolem rybníka a pro men‰í dûti
byly pﬁipraveny soutûÏe na zahradû
‰koly.
Dále pﬁipravujeme na pátek
19. 6. Sedleck˘ desetiboj, kterého
se zúãastní i okolní ‰koly. Zde si
dûti provûﬁují nejen svou fyzickou
zdatnost, ale zopakují si své vûdomosti z 1. pomoci a dopravní
v˘chovy.
Mgr. Ivana âepková
Foto Anna Císaﬁová

dokumentRL07_09.qxd

28.6.2009

16:02

Str. 10

Strana 10

RadyÀské listy – ãervenec 2009

VYNIKAJÍCI V¯SLEDEK ÎÁKÒ
A ÎÁKY≈ Z· SEDLEC
Dne 27. 5. 2009 se na‰i Ïáci zúãastnili
ATLETICKÉHO TROJBOJE – bûh 50 m, skok
dalek˘, hod kriketov˘m míãkem. Místem konání
závodÛ byla 7. Z· PlzeÀ – Vinice, úãast byla 12
základních ‰kol z celého okresu.
SoutûÏilo se ve dvou kategoriích: 1.–3. tﬁída a
4.–5. tﬁída. Za na‰i ‰kolu soutûÏili Ïáci a Ïákynû
jen v kategorii mlad‰ích. ·koda chladného poãasí, v˘kony mohly b˘t je‰tû lep‰í! Pﬁi prezentaci
nástupu a pﬁedstavování v‰ech druÏstev se v‰ichni ptali: ,,Odkud je Sedlec?“
UÏ pﬁi rozcviãování na tartanovém hﬁi‰ti bylo
vidût, jak závodníci ze Sedlce drÏí pohromadû a
vzájemnû se zdravû hecují.
JiÏ pﬁi 1. disciplínû – bûhu na 50 m ho‰i a dívky –
jsme dali jasnû najevo, Ïe budeme bojovat o pﬁední umístûní.
V 2. disciplínû – skoku dalekém - vytvoﬁila
Terka Haberová celorepublikov˘ rekord v˘konem 423 cm.V‰echny 3 skoky mûﬁily pﬁes 400
cm.Rozhodãí nevûﬁili sv˘m oãím - vût‰ina dûvãat
skákala o 1 m ménû. Osobnû se pﬁi‰el podívat a
pﬁesvûdãit i ﬁeditel závodÛ a souãasnû ﬁeditel
‰koly Mgr. Vladimír âech a Terka musela pﬁedvést je‰tû dal‰í dva skoky. A tak se dokonce mimo
soutûÏ dostala na úctyhodn˘ch 432 cm!
Pozadu nezÛstal ani Daniel Görner s nejlep‰ím
v˘sledkem 395 cm.
Asi na‰e nejslab‰í disciplína, kterou musíme
vylep‰it, je 3. disciplína – hod kriketov˘m míãkem.
DruÏstvo zde nejvíce podpoﬁili Karolína
Klouãková a Radek Kalousek.
Dlouho jsme ãekali na koneãné vyhlá‰ení
v˘sledkÛ. Nikdo neãekal, Ïe na‰e malá ‰kola by
mohla porazit v‰echny ostatní.

·KOLNÍ V¯LET
Letos jsme se vydali na západ âech do malého malebného mûsteãka Lokte, jemuÏ vévodí
stﬁedovûk˘ hrad. Prohlídka hradu s prÛvodcem
byla zajímavá a její souãástí byla také v˘stava
porcelánu a muãírna. Poté jsme se vydali na 10
km trasu, která vedla Svato‰‰sk˘mi skalami.
Pﬁes ﬁeku Ohﬁi jsme pﬁe‰li po houpajícím se
mÛstku k restauraci, kde jsme si dali obãerstvení
a odkud jsme mûli na Svato‰‰ské skály krásn˘
rozhled. V˘let jsme zakonãili v Doubí u Karlov˘ch VarÛ, kde na nás ãekal jiÏ autobus.
Do konce ‰kolního roku nás je‰tû ãeká
Zahradní slavnost spojená s rozluãkou ÏákÛ 5.
tﬁídy a pﬁespání ve ‰kole. A pak zbyde-li ãas,
zavítáme na zámek Kozel. AÈ se v‰em dûtem a
uãitelÛm prázdniny vydaﬁí a mají samé pﬁíjemné
záÏitky.
Mgr. Ivana âepková
Foto Anna Císaﬁová

PrvÀáãkové pﬁed hradem Loket.

M· STAR¯ PLZENEC

P¤ED·KOLÁCI SE LOUâILI SE ·KOLKOU
Ve ãtvrtek 18. 6. jsme se my – pﬁed‰koláci
rozlouãili s na‰í M·. Na slavnosti s námi
byli maminky, tatínkové, sourozenci, tety i
prarodiãe. Pﬁi‰el mezi nás i starosta na‰eho
mûsta pan Zdenûk Matas, místostarosta pan
Václav Hák a pﬁi‰la i paní uãitelka Jana
Khaurová, která nás bude uãit ve „velké
‰kole“. O program se nám postaraly na‰e

paní uãitelky a vystoupil soubor „Muzea
stra‰idel“ z Plznû se sv˘m programem
„Pasování na ‰koláky“. Na závûr jsme dostaly pûkné dárky a paní kuchaﬁky nám v‰em
pﬁipravily poho‰tûní. Bylo to moc hezké
odpoledne plné legrace a pohody. Dûkujeme
v‰em.
Dûti ze 3. tﬁídy M· Star˘ Plzenec
Foto Jiﬁí Vlach

CELKOVÉ UMÍSTùNÍ
1. místo – mlad‰í dívky Z· Sedlec
3. místo – mlad‰í chlapci Z· Sedlec
1. místo – druÏstvo Z· Sedlec

967 bodÛ
896 bodÛ
1774 bodÛ

Kromû tohoto obsadila Tereza Haberová
1. místo celkovû mezi dívkami a Daniel Görner
3. místo mezi chlapci.
Dûti si pﬁivezly kromû krásného poháru i
diplom a spoustu záÏitkÛ. V‰ichni vûﬁí, Ïe se
podaﬁí do zaãátku pﬁí‰tího ‰kolního roku vybudovat doskoãi‰tû pro skok dalek˘, aby v hodinách
Tv mohly dûti trénovat a tento velk˘ úspûch
zopakovat.
Renata Schmidová
O zábavu dûtí bylo jaksepatﬁí postaráno.

Z· STAR¯ PLZENEC

DùTSK¯ DEN
Leto‰ní svátek dûtí jsme slavili trochu
jinak. Ve ãtvrtek 28. 5. 2009 nav‰tívil cel˘
první stupeÀ Z· Star˘ Plzenec plzeÀskou
zoologickou zahradu. PﬁestoÏe ZOO prochází stavebními úpravami, bylo se na co
dívat. Dûti zaãaly prohlídkou staroãeského
statku, kde obdivovaly pﬁírÛstky domácích
zvíﬁat. Velk˘ úspûch mûli medvûdi i dal‰í
cizokrajná zvíﬁata, o kter˘ch se uãí ve ‰kole.
Ve stﬁedu 3. 6. ãekalo na dûti dal‰í pﬁekvapení v podobû dûtsk˘ch atrakcí. Mohly
si zaskákat na trampolínû, uÏít si jízdu na
kolotoãi a ovûﬁit si své ﬁidiãské dovednosti
ﬁízením autíãek. V‰em se obû poﬁádané akce
moc líbily.
Mgr. Jana ·indeláﬁová,
Mgr. Marcela Bardounová

DEN ZEMù
V pondûlí 27. 4. se se‰ly v‰echny dûti
1.stupnû na‰í Z·, aby si pﬁipomnûly Den
Zemû.
Spolu se sv˘mi vyuãujícími vyrazily pﬁes
na‰e mûsteãko na nauãnou stezku vedoucí
pﬁes Andrej‰ky.
Cestou pozorovaly byliny, keﬁe, stromy,
brouky, ptáky... Star‰í dûti plnily cestou
i mnoho nároãn˘ch úkolÛ, v‰ímaly se vûcí,
které do pﬁírody nepatﬁí atd…
„Zlat˘m hﬁebem“ celé vycházky byl táborák. KaÏd˘ mûl s sebou ‰pekáãky, klobásky
nebo páreãky. Nûkdo si je opekl dozlatova,
nûkdo je tro‰iãku pﬁipekl, nûkdo je nedopekl, ale v‰ichni si moc pochutnali. Po dÛkladném uha‰ení oh˘nku se v‰ichni vrátili ke
‰kole.
Den Zemû jsme nauãnou procházkou
oslavili jiÏ podruhé. Stejnû jako vloni nám
poãasí pﬁálo a vycházka se vydaﬁila.
Mgr. Jana Tou‰ová
Pasování na ‰koláky.
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HASIâSKÁ V¯PRAVA
V mûsíci kvûtnu jsme si zajistili prohlídku
u Hasiãského sboru Slovany. Jeden z hasiãÛ
nás ochotnû provedl po celé jejich stanici,
vyprávûl nám mnoho zajímav˘ch vûcí
a hlavnû nás nechal prozkoumat obrovské
hasiãské auto. Zkou‰eli jsme si napﬁíklad
Ïáruvzdorn˘ oblek, speciální nosítka
a odváÏná Terka dokonce sjíÏdûla po hasiãské tyãi. Po exkurzi jsme se vydali je‰tû do
bazénu, kde jsme si krásnû zaﬁádili.

DIVADELNÍ ODPOLEDNE
Zaãátkem ãervna jsme oslavili Den dûtí
tradiãnû jako kaÏd˘ rok na skautském Divadelním odpoledni v Plzni. Na‰e nejmen‰í
dûti, které byly z publika povzbuzovány
sv˘mi rodiãi, sehrály pohádku s názvem
Cesta za sluncem, která se jim moc povedla.
My vedoucí jsme si pﬁipravili hru O ãtyﬁech
praseãích sestﬁiãkách, která také sklidila
úspûch. Spoleãnû jsme se pak skvûle pobavili u vystoupení ostatních oddílÛ. Aãkoli
nám pﬁíli‰ nepﬁálo poãasí, odpoledne se jako
vÏdy velmi vydaﬁilo. UÏ se tû‰íme na pﬁí‰tí –
jiÏ dvacát˘ – roãník.
Text a foto Olina Dankoviãová

Zkou‰íme nosítka.

JARNÍ AKCE V DùTSKÉM
AREÁLU POD LESEM
PÁLENÍ âARODùJNIC 30. 4. 2009
Odpoledne s ãarodûjnicemi jsme zapoãali hledáním „poselství z lesa“, kde jsme se dozvûdûli, Ïe
tak jako i nûkolik let pﬁedtím vysadíme strom na
poãest „Dne Zemû“. Poté jsme symbolicky spálili
model ãarodûjnice a vesele s kytarou a spoustou
písniãek jsme se dali do opékání vuﬁtÛ. Poãasí nám pﬁálo, a tak jsme v pﬁíjemném prostﬁedí areálu na‰í klubovny pod lesem zÛstali aÏ do veãera.
DùTSK¯ DEN 30. 5. 2009
V sobotu byl jiÏ tradiãnû pﬁipraven pestr˘ program pro dûti v areálu pod
lesem. V ranních hodinách se dûti vozily na koních, poté je vymûnily za dûtsk˘ vláãek Plzenecké Ïeleznice.
V blízkém lese se dûti pro‰ly pohádkov˘m lesem, kde potkaly ãarodûje,
kovboje, ãarodûjnici, hejkala a ãerta. U kaÏdé pohádkové bytosti plnily
nûjak˘ úkol a byly odmûnûny sladkostí. Na závûr pﬁijeli plzeneãtí hasiãi,
kteﬁí dûtem ukázali své vybavení, vysvûtlili, na co se v‰e pouÏívá a pﬁedvedli praktické ukázky ha‰ení poÏáru proudem vody z hasiãského vozu.
BAMBIRIÁDA 2009
V sobotu 6. ãervna jsme nav‰tívili Bambiriádu v Chvojkov˘ch lomech
v Plzni. Po cel˘ den byl program na hlavní scénû, také zde vystoupily dûti
z PS Mikulka s taneãním klubem IMPRO, jeho vystoupení se nám velice
líbilo, ale i ostatní vystoupení rÛzn˘ch klubÛ byla velmi zajímavá. V areálu
bylo mnoho stánkÛ, kde dûti plnily rÛzné úkoly a pﬁitom dostávaly do kartiãky razítka a také sladkou odmûnu. Pestr˘ program zamûstnal dûti po cel˘
den a ani v˘kyvy poãasí je neodradily od soutûÏení.
Za PS Star˘ Plzenec
Pavlína Keslová a Bronislava KﬁíÏková
Foto Bronislava KﬁíÏková

Pálení ãarodûjnic.

Ukázky v˘stroje hasiãské techniky.
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U pﬁíleÏitosti 110. v˘roãí zaloÏeni
âRS ·Èáhlavy
vás srdeãnû zveme na
„Benátskou noc“ a dûtské odpoledne.
18. 7. 2009 od 14.00 hod.
parkovi‰tû u Sedleckého rybníka.
Odpoledne: soutûÏe pro dûti,
diskotéka
Veãer: od 20.00 hod. hraje skupina
Diadém.

PÛlnoãní ohÀostroj
Vstupné: 100 Kã, rodinné 150 Kã
(platí od 18.00 hod.)
Spolupoﬁadatelem celé akce je
kanoistick˘ oddíl Sedlec.
Za v‰echny zve
Jaroslav Holeãek

PROGRAM MISTROVSTVÍ MLÁDEÎE âR

Pátek 14. 8. 2009
17.30 hod.
Slavnostní zahájení Mistrovství mládeÏe âR
Sobota 15. 8. 2009
8.00 - 17.00 hod.
Provádûní disciplin dle harmonogramu
Nedûle 16. 8. 2009
7.30 - 13.00 hod.
Provádûní disciplin dle harmonogramu
13.00 - 14.30 hod.
Ukázky v˘cviku psÛ reprezentanty âR
v kategorii dospûl˘ch
Ukázka tance se psem
14.30 hod.
Vyhlá‰ení v˘sledkÛ

S B O R D O B R O V O L N ¯ C H H A S I â Ò V E S TA R É M P L Z E N C I
Tak tady máme opût po roce dobu letních
kontejneru a ne je volnû pohodit na místû, kde
a vycviãeny ãleny jednotky, kteﬁí va‰i Ïádost
prázdnin a dovolen˘ch spojenou z rÛzn˘mi
právû obsah zkonzumuji. Tím by nejenom bylo
o poskytnutí pomoci rozhodnû neodmítnou
relaxaãními aktivitami nejen ve volné pﬁírodû
na‰e mûsto ãistûj‰í a krásnûj‰í ale hlavnû pﬁí
v kteroukoliv denní ãi noãní hodinu. Máme
ale i pobytem na chatách a tím i zv˘‰ení rizika
velkém de‰ti by nedocházelo k ucpávání povrvybavená zásahové vozidlo i siln˘m navijáv˘skytu poÏárÛ. Proto jako kaÏdoroãnû bych
chové kanalizace a následnému rozlití nebo
kem, kter˘m mÛÏeme odstranit pﬁedmûty
chtûl apelovat na ty rádoby táborníky, Ïe rozdûvytopení pozemkÛ a sklepÛ obyvatel.
z komunikací ãi pﬁístupov˘ch cest k pozemlávání ohÀÛ ve volné pﬁírodû je zakázáno, ale
Nejvût‰ím nebezpeãím v dobû sekání trávy je
kÛm.
pﬁesto se najdou tací, kteﬁí si vyhlídnou ‰patnû
její ponechání posekané na místû, neboÈ i troZaãátkem roku jsme vybavily jednotku zásapﬁístupn˘ terén skryt˘ od frekventovan˘ch stechu vût‰í dé‰È je schopen udûlat z ní nepﬁekohov˘m motorov˘m ãlunem vãetnû pﬁívûsu pro
zek kde si oheÀ klidnû rozdûlají a následnû odenatelnou hráz zvlá‰tû na oplocení pozemku
ãinnost na vodní hladinû k záchranû lidí , zvíﬁat
jdou, aniÏ by se pﬁesvûdãily Ïe je dokonale uhaa pak se dá tûÏko zabránit vy‰‰ím ‰kodám.
a majetku zvlá‰tû pﬁi pﬁípadn˘ch povodních,
‰en. Tyto poÏáry jsou o to hor‰í, Ïe jsou
takÏe zase o kus dopﬁedu ale pﬁesto bude
pro souãasnou techniku velmi obtíÏnû
lep‰í, kdyÏ se pouÏije jen pﬁi v˘cviku.
pﬁístupné, ale navíc jsou vût‰inou zpoZa ve‰kerou touto ãinností je ukryto
zorovány aÏ ve stádiu hoﬁení a kdyÏ se
obrovské mnoÏství hodin nejenom na
pﬁidá sucho a pﬁípadnû vítr, dochází
údrÏbû této techniky ale také za desítkami
k rychlému ‰íﬁení. Proto bychom mûli
hodin stráven˘mi v kurzech na uãebnách
podûkovat tûm turistÛm, kteﬁí okamÏitû
a zkou‰kách k získání a udrÏení potﬁebné
po spatﬁení i sebemen‰ího doutnání
kvalifikace a oprávnûní. Jsme sice jen
hrabanky, nejenom Ïe sami se snaÏí
dobrovolní hasiãi ale poÏadavky na
tento zárodek uhasit ale hlavnû Ïe vãas
odbornost jsou kladeny stejné jako
zavolají hasiãe a nenechají to jen tak
u profi. Pﬁesto to dûlají lidé z láskou a pro
plavat.Tito lidé na nás zpravidla ãekají
blaho obce a bliÏního, protoÏe, pokud by
na místû, neboÈ bez jejich pomoci dosti
nûkoho tato ãinnost nezajímala vãetnû
tûÏko hledáme ohnisko které je ukryto
moderní techniky a nechtûl by se stále
kolikrát na místû, kde by to nikdo
zdokonalovat, nemohl by tuto ãinnost
nepﬁedpokládal. Potom se ‰kody nemuvykonávat. Îe to není cesta jednoduchá
sí vy‰plhat do vût‰ích rozmûrÛ ale
ale poﬁádnû trnitá plná odﬁíkání a ãasto
navíc obnova porostu dle stáﬁí trvá
i nepochopení u lidí se pﬁesvûdãí kaÏd˘,
i desítky let. A to nemluvíme o techni- Zásahové vozidlo s ãlunem.
Foto Petr Steiner kter˘ se pravidelnû o ãinnost zajímá aktivce, která právû na lesním porostu dostánû. Proto bych chtûl tûmto lidem podûková zabrat, neboÈ voda se musí dováÏet obtíÏnû
Dnes jsme schopni vysát vodu do stádia
vat za pﬁíkladn˘ pﬁístup ve prospûch mûsta
po lesních cestách i z velké vzdálenosti.
pouze mokré podlahy ale to za pﬁedpokladu, Ïe
a velmi rádi mezi sebou pﬁivítáme i ostatní
Leto‰ním rokem nás navíc stále ãastûji pronení zneãi‰tûna od olejÛ a ropn˘ch produktÛ
mladé, kteﬁí by jistû pokud je tato ãinnost zajívázejí rÛzné formy Ïiveln˘ch pohrom od silnévãetnû hrub‰ích naplavenin. Dále jsme schopni
má, na‰li u nás kvalitní vyuÏití volného ãasu.
ho vûtru doprovázen˘m pﬁívalov˘m de‰tûm
zamezit zpûtnému prÛniku vody z kanalizací do
Dále bych chtûl informovat obãany, Ïe mezi
a konãící kroupami. Proti tûmto ÏivlÛm je dosti
objektÛ pomocí tzv. kanálov˘ch ucpávek, které
na‰í ãinnost dále patﬁí odchyt a likvidace obtíÏsloÏitá obrana, neboÈ vût‰inou udeﬁí neãekanû,
odolají i velkému tlaku vody a nepropustí nic
ného a nebezpeãného hmyzu na kter˘ jsme pata hlavnû rychle a vût‰inou ve spojení. Z tohoto
zpût za pﬁedpokladu, Ïe není potrubí zdeformoﬁiãnû vybaveni a hlavnû, Ïe tato sluÏba se prodÛvodu ve nezbytné, aby zvlá‰tû kanalizaãní
vané.
vádí bezplatnû – zásah se provádí pouze,
propusti byly dostateãnû ãisté, aby voda mohla
Pokud vinou silného vûtru do‰lo k naklonûní
pokud jsou ohroÏováni lidé a zvíﬁata. Proto se
rychleji odtéci.- to znamená mít dostateãnou
nebo pádu stromu ãi ãásti, nejenom na objekt
mÛÏete na nás kdykoliv obrátit na níÏe uvedesvûtlost a nebyla zãásti ucpané od naplavenin
ale i komunikaci ãi pozemek a je potﬁeba jej
n˘ telefon.
a hlavnû, aby si na‰e mládeÏ koneãnû uvûdomiodstranit jsme schopni provézt okamÏitou
Lubo‰ Lenc
la, Ïe pouÏité PET lahve patﬁí do pﬁíslu‰ného
likvidaci, na tyto ãinnosti máme pro‰koleny
velitel jednotky SDH Star˘ Plzenec
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DRÁâKOVSK¯ ZPRAVODAJ ANEB CO SE DùJE
CO SE DùLO…
V ãervnu se hlavní
akcí a zároveÀ rozluãkou s leto‰ním dráãkovsk˘m rokem stala
nedûle 14. ãervna, kdy se u hradu Radynû
konalo soutûÏní odpoledne pro dûti nejen
s tatínky pod názvem Táta dneska frãí
spolu s Dûtsk˘m dnem ( více o kampani
Táta dneska frãí na stránkách materskacentra.cz). Byl pﬁipraven pohádkov˘ les na
téma o perníkové chaloupce, kde si tatínkové i dûti plnili rÛzné úkoly a po jejich
absolvování se v cíli mohli obãerstvit a
vytvoﬁit si s dûtmi ãarodûjnici a nakreslit
svou vlastní karikaturu. Nejzajímavûj‰í
karikatury byly ocenûny hodnotn˘mi
dáreãky. Zatímco tatínkové tvoﬁili, dûti se
zabavily prolézaãkami nebo skládaãkou
v podobû tatínka. Jako doprovodn˘ program pﬁijeli plzeneãtí hasiãi, aby pﬁedvedli ukázky ãinnosti a také nechali dûti
vyzkou‰et si ha‰ení hadicí a prohlédnout si
vÛz. Odpoledne bylo zakonãeno hranou
pohádkou O perníkové chaloupce. Akce se
úãastnilo kolem stovky lidí nejen místních
a trasu si pro‰lo na padesát dûtí s tatínky.
Odpoledne se vydaﬁilo, poãasí nám pﬁálo a

KONù U H¤I·Tù
Chtûl bych tímto ãlánkem vnést trochu
osvûty kolem Ïivota koní, protoÏe se ãasto
setkávám s otázkou,zda je správné Ïe moje
konû jsou venku ãasto i za ‰patného poãasí.
ZároveÀ chci i podûkovat v‰em, kteﬁí tuto
starost mají a nejsou jim lhostejné vûci
kolem nich.
Chtûl bych vysvûtlit ,Ïe pro zdravého
konû je za rozumn˘ch podmínek pobyt pod
‰ir˘m nebem ta nejpﬁirozenûj‰í vûc na svûtû
a tito tvorové jsou k tomuto Ïivotu dokonale pﬁizpÛsobeni. A to se t˘ká v omezené míﬁe
i koní tzv.domestikovan˘ch. Moje konû
tráví noc doma s moÏností stﬁechy nad hlavou a je pﬁekvapující jak málo ji vyuÏívají.
Dé‰t je pﬁirozená souãást péãe o srst a zdraví kaÏdého z tûchto zvíﬁat. Není nezajímavé
Ïe termoregulaãní systém konû ,,zapíná” aÏ

OCHRANA BYTU âI DOMU
BùHEM DOVOLENÉ
První prázdninov˘ mûsíc je jiÏ v plném
proudu a vût‰ina z nás se tû‰í na vysnûnou
dovolenou. Zamknete byt ãi dÛm a vyjedete
do míst, kde hodláte naãerpat ztracenou
energii. Ale co vá‰ majetek, bude v poﬁádku
aÏ se vrátíte?
Policie âeské republiky vám radí, na co by
jste pﬁed odjezdem nemûli zapomenout.
Moc ne‰iﬁte mezi lidmi informaci, Ïe
opou‰títe domov na del‰í dobu. Pouãte
o tom i své dûti.
V‰echny cenné vûci pﬁedejte do úscho-

my se tû‰íme na
pﬁí‰tí rok.
Ná‰ dík patﬁí
tûm, kteﬁí tuto
akci podpoﬁili:
mûsto Star˘ Plzenec, Pronap s.r.o.,
Autoservis Nedvûd,
Lékárna
star˘ Plzenec, Pekaﬁství Stﬁíbro,
VZP âR.
CO SE BUDE
DÍT…
Na prázdniny
máme pﬁipraven
program pro
v‰echny
t y,
k t e ﬁ í mají rádi
v˘lety a zábavu. Hraná pohádka O perníkové chaloupce.
Pravidelnû kaÏprocházky ale i tvoﬁení a v srpnu téÏ jedno
dou stﬁedu se bude konat nûjaká akciãka pohádkové dopoledne. Máme se na co
o které budete dle aktuální pﬁedpovûdi tû‰it. Proto vzhÛru do prázdninov˘ch dnÛ
poãasí informováni na na‰ich webov˘ch a pﬁejme si hodnû sluníãka a zábavy. Tû‰ístránkách www.rcdracek.unas.cz a ãleno- me se na vás.
vé emailem. Pﬁipraveny jsou cyklov˘lety,
Text a foto: Eva Mertlová a t˘m RCD
pﬁi teplotách kolem 0 stupnû.
Horké letní dny vodím koníky na
poledne domÛ a mohou b˘t ve
stínu ale ãasto je vidím pospávat
i pﬁesto na sluneãním Ïáru.
Tak to jen tak ve struãnosti nûco o ,,koÀském Ïivotû”. Na toto téma mohu psát a psát
ale není to posláním tûchto stránek. Jen si
nemyslím, Ïe konû, kteﬁí tráví 20 i více
hodin na samotce v pﬁepychovém boxu, jsou
‰Èastní. A tak je‰tû jednou dûkuji za pochopení a starostlivost a v‰em za toleranci pro
moje pﬁátele konû.
Jaroslav Karlíãek
Dopis ãtenáﬁky reagující na ãlánek „Odbory chtûjí pomáhat“ z ãervnového ãísla
RadyÀsk˘ch listÛ.
VáÏen˘ pane ·irok˘,
jsem porodní asistentka, toho ãasu na
mateﬁské dovolené a chci se ve struãnosti
vyjádﬁit k Va‰emu ãlánku „Odbory chtûjí
pomáhat”.
vy sv˘m znám˘m, nebo do banky.
Nezatahujte závûsy, rolety ãi Ïaluzie.
Spí‰e se snaÏte navodit dojem, Ïe byt stále
nûkdo ob˘vá. Dosáhnete toho napﬁíklad
pomocí elektronick˘ch svûtel, které se
v urãit˘ch intervalech zapínají a vypínají.
VÏdy je dobré poÏádat sousedy nebo
pﬁátele, aby Vám chodili kontrolovat byt
a zároveÀ vybírali po‰tovní schránku. Její
pﬁeplnûní totiÏ upozorÀuje v‰echny potenciální pachatele na to, Ïe nejste doma.
Nenechávejte v okolí domu Ïebﬁíky, ani
dal‰í náﬁadí, které by pachatel mohl vyuÏít pﬁi dob˘vání va‰eho domova.
Na samotn˘ odjezd si nechte dostatek
ãasu. Není nic hor‰ího, neÏ kdyÏ v ãasové
tísni opou‰títe dÛm, nebo byt. MÛÏe se
Vám totiÏ lehce stát, Ïe zapomenete zavﬁít
okno, nebo zamknout dveﬁe.
Zcela urãitû popﬁem˘‰lejte o ochranû

Souãasná ekonomická situace si vyÏaduje
regulovat stavy pracovníkÛ ve v‰ech odvûtvích. Pokud by byl pan ﬁeditel Pronapu nabídl jmenované Va‰í spolupracovnici, z dÛvodu tragické události v rodinû, novou pracovní smlouvu na dobu urãitou, a to na dobu 3
mûsícÛ, nemohly by odbory nic namítat.
Pan 1. místostarosta a zároveÀ jednatel
spoleãnosti Pronap není povinen nikomu
pomáhat. V dne‰ní dobû má kaÏd˘ zájem
pomoci pﬁedev‰ím sám sobû. Pan místostarosta by se mûl snaÏit z pozice své funkce
pomoci postiÏené obyvatelce, která z dÛvodu nezavinûné autonehody pﬁi‰la o manÏela
a jejich dvû nezletilé dûti o tátu. Na druhé
stranû, pan místostarosta, jako jednatel spoleãnosti Pronap, má hájit zájmy spoleãnosti.
Zde vidím nejvût‰í problém Vámi popsané
události a jejího závûreãného krutého a bezcitného v˘sledku. Nevím, jak se dají dûlat
dvû rozdílné a obsahovû nároãné funkce
místostarosty a jednatele spoleãnosti jednou
a toutéÏ osobou.
Markéta Rybková
domova elektronick˘m zabezpeãením.
Taková investice se i do budoucna jistû
vyplatí.
Stává se, Ïe nûkdy i sebelep‰í preventivní
opatﬁení selÏou. Proto se pﬁi návratu domÛ
pﬁesvûdãte, zda nemáte po‰kozená okna
nebo dveﬁe. Pokud budete mít sebemen‰í
podezﬁení, Ïe ve va‰em „království“ byl
nûkdo cizí, s niãím nemanipulujte a ihned
volejte Policii âeské republiky. Pro tyto pﬁípadech je dobré, je‰tû pﬁed odjezdem, si
sepsat a nafotit vybavení domácnosti. V˘raznû tím usnadníte pátrání po zlodûji i po
samotn˘ch odcizen˘ch vûcech.
Vûﬁíme, Ïe si zapamatujete na‰e rady
a strávíte klidnou a pohodovou dovolenou,
po které se vrátíte do svého nenaru‰eného
domova.
por. Bc. Libor Pilaﬁ
tiskov˘ mluvãí O¤ PâR PlzeÀ-jih
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SK SPORTTEAM DOLI STAR¯ PLZENEC
poﬁádá
dne 1. srpna 2009 IX. roãník turnaje
v MÍâOVÉM SEDMIBOJI dvojic
o putovní pohár mûsta Starého Plzence.
Kde: STAR¯ PLZENEC, Herejkova 1031 (Malá Strana – u ﬁeky)

Ze Ïivota SK SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec

Prezentace: do 8.00 hod.
Zaãátek: v 8.30 hod.
V pﬁípadû ‰patn˘ch klimatick˘ch podmínek se turnaj pﬁeloÏí nebo
dohraje 2.8.2009.
Sporty: stolní tenis, tenis, volejbal, nohejbal – v‰e ve dvojicích
fotbal a házená – stﬁelba na branku, ko‰íková – hod na ko‰.
V‰e se hraje podle platn˘ch pravidel jednotliv˘ch sportÛ (pouze
zkrácené hry).
Informace: pan DoleÏel – Star˘ Plzenec, Herejkova 1031,
telefon: 373721033, 605987754
Email: sportteamdoli@seznam.cz
Pﬁihlá‰ky: nejpozdûji do 31.7. 2009 s vkladem 250,- Kã za dvojici
(tamtéÏ). Vklad musí b˘t uhrazen souãasnû s pﬁihlá‰kou.
SoutûÏ je plánována maximálnû pro 16 dvojic, v pﬁípadû vût‰ího zájmu
rozhoduje o úãasti v soutûÏi dﬁívûj‰í datum pﬁihlá‰ky.
Ceny: putovní pohár, malé poháry, vûcné ceny

KVALIFIKACE KANOISTÒ V RAâICÍCH
Na zaãátku ãervna si sedleãtí pádelníci vyrazili na seniorskou kvalifikaci, ale bez seniorÛ. Tento závod byl téÏ souãástí Mistrovství âR oddílÛ a
âeského poháru jednotlivcÛ.
Mezi nejúspû‰nûj‰ími závodníky byla Johana PetrÏelková, která letos
posledním rokem jezdí v kategorii nejmen‰ích, tzv. benjamínek. Její snaÏení skonãilo skvûlou bronzovou medailí. Johana mohla jet i debla, ale její
parÈaãka ji zradila, a tak Johãa jela s Luckou Vodiãkovou a dobﬁe udûlala.
Jejich stﬁíbrná medaile nejen velmi potû‰ila, ale hlavnû pﬁekvapila. ·koda,
Ïe dûvãata spolu na konci ãervna jet nemohou.
Lucka Vodiãková, Dan ·afaﬁík i David ·anda jeli svÛj první závod a rozhodnû nejeli ‰patnû. Ani jeden z nich nedojel poslední. Ostﬁílení borci Va‰ek
Vávra a Honza Burian jeli jak singla, tak i debla, a pﬁestoÏe patﬁí mezi suverénnû nejmlad‰í závodníky, byla radost se koukat, jak se snaÏí bojovat s o
pÛlmetru vût‰ími soupeﬁi.
Na‰emu juniorovi ·imonovi PetrÏelkovi se na singlu nedaﬁilo. Jeho ãtrnácté a sedmnácté místo patﬁilo mezi nejhor‰í v˘sledky oddílu. Na‰tûstí
zkusil deblkajak s Martinem Trãálkem ze Sparty a dojeli na bramborové
pozici.
KdyÏ pominu neustále se „koupajícího“ Kry‰tofa, tak dorostenci a Ïáci na
singlech nebyli úspû‰ní. Jméno si tro‰iãku vylep‰ili na deblu. Simona ·alomounová byla s Klárou Tomanovou z Chebu dvanáctá a Marek a Tomá‰
Korãáci dojeli ãtrnáctí.
Závody byly stejnû jako v Chomutovû zpestﬁeny o závody v bûhu pro
Ïáky na 2,5 km a pro benjamínky na 1,5 km. Lucka Vodiãková se prosadila i v této disciplínû a tûsnû jí utekla bronzová medaile. Kry‰tof Císaﬁ, Bóìa
Bernard a Dan ·afaﬁík také bûÏeli, ale k medailím mûli daleko. ·koda Ïe
Honzík Burian z novû zaloÏeného oddílu bûhu pﬁi TJ Spartak Sedlec se
nemohl zúãastnit, urãitû by medaile byla. Na „bednu“ se tedy dostal jen
Jiﬁík (DÏordÏ) Vávra jako nejmlad‰í úãastník bûhÛ.
Tû‰íme se na dal‰í závody, znovu pojedeme do Raãic na konci ãervna,
pak do Chebu, Kadanû, Plznû a hlavnû máme závody u nás doma 5. 7.
2009 na Sedleckém rybníce.
Sedlecká 500
Tak nás milí ãtenáﬁi pojìte povzbudit a dát si klobásku s pivíãkem.
A kdo se nebude bát vody, mÛÏe si zazávodit na turistické kanoi na 200
m o ceny. (Loì a pádlo rádi zdarma pÛjãíme).
V‰echny Vás zve autor ãlánku i fotek
Marek Vávra
více na www.spartaksedlec.cz

OPùT JSME SI HRÁLI
Na svátek dûtí poﬁádá mnoho organizací nespoãet akcí pro
na‰e nejmen‰í. Také my jsme po roce opûtnû pﬁipravili na‰e
zábavné a sportovní odpoledne. Prvního ãervna letos vy‰lo na
pondûlí, tak se vût‰ina akcí uskuteãnila o pﬁedchozím víkendu.
Mûli jsme proto obavy z niÏ‰í úãasti. Navíc po cel˘ den bylo
o‰klivé zamraãené poãasí a ãekali jsme jenom, kdy to spadne.
Nakonec pﬁi‰lo dûtí mnohem více, neÏ jsme pﬁedpokládali.
Pﬁivítali jsme samozﬁejmû na‰e ãleny, dal‰í jejich kamarády
a kamarádky a pozvání pﬁijalo také témûﬁ dvacet dûtí z dûtského domova Domino z Plznû.
Máme vyzkou‰en˘ program, na kter˘ jsou dûti vÏdy natû‰eny, proto jsme jej ani letos nemûnili. Opût jsme pﬁipravili
mnoho zajímav˘ch soutûÏí pro druÏstva (viz foto 1 a 2) i jednotlivce. Díky na‰im sponzorÛm byly v‰echny disciplíny
bohatû odmûnûny. Nevyzpytatelné poãasí nás ke konci pﬁece
jen zradilo. Témûﬁ v samotném závûru zaãalo pr‰et, a tak jsme
program museli ukonãit o chvíli dﬁíve. BohuÏel se nedostalo
zrovna na nejoblíbenûj‰í disciplíny: hod ‰ipek na nafukovací
balónky a pﬁetahování lanem. Také jsme pﬁi‰li o vystoupení
leteckého modeláﬁe pana Pa‰ka. Tak snad aÏ pﬁí‰tû.
Hlavní náplní na‰eho sportovního klubu je tenis. V souãasné dobû byla ukonãena první ãást tenisové ‰koly pro dûti i se
závûreãn˘mi turnaji. DruÏstvo muÏÛ se probojovalo do finále
soutûÏe DAVIS CUP okresu PlzeÀ – jih, ve které obhajuje loÀské i pﬁedloÀské vítûzství. Pﬁipravujeme ﬁadu turnajÛ, zejména
pak 1. srpna IX. roãník míãového sedmiboje dvojic. Informace o v‰ech v˘sledcích pﬁineseme v pﬁí‰tích ãíslech.
Milan DoleÏel

V cíli.

Na‰e stﬁíbrné holky.

Georg.
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PRÁZDNINOV¯ PROVOZ ZDRAVOTNICKÉHO ZA¤ÍZENÍ
STAR¯ PLZENEC

Ordinaãní hodiny na dûtském oddûlení v dobû od 22. 6. do 31. 8. 2009
Pondûlí – pátek
7.00 – 8.30
·tûnovice
tel: 377 916 267
9.30 – 11.00
Star˘ Plzenec
tel.: 377 965 047
11.30 – 12.30
·Èáhlavy
tel.: 377 969 320
13.00 – 14.00
Nezvûstice
tel.: 377 891 123
Náv‰tûvy u nemocn˘ch dûtí nebo novorozencÛ hlaste na telefonní ãíslo
v dobû ordinaãních hodin:
Praktick˘ lékaﬁ MUDr. Novák – dovolená
3. 7 – 17. 7. 2009
14. 9. – 18. 9. 2009
Praktick˘ lékaﬁ MUDr. Hock˘ – dovolená
20. 7. – 24. 7. 2009
17. 8. – 21. 8 .2009
28. 8. – 11. 9. 2009
Zubní lékaﬁka MUDr. Dvoﬁáková – dovolená
29. 6. – 3. 7. 2009
13. 7. – 17. 7. 2009
10. 8. – 13. 8. 2009

INZERCE
Spoleãnost âesk˘ Kuvert
pronajme ve svém objektu ve Starém Plzenci
50-70 m2 kanceláﬁské plochy se samostatn˘m vchodem,
vhodné i na drobn˘ sklad ãi jiné malé podnikání + cca
240 m2 venkovní plochy s vlastním oplocením a vraty.
Nabízíme i uskladnûní v na‰em skladu, vãetnû manipulaãní obsluhy.
Cena dle dohody a konkrétních poÏadavkÛ .
Kontakt : 377 966 712, nebo 603 418 512 Ing. Karas

LABUTÍ RODINKA
Tímto snímkem se chci se ãtenáﬁi RadyÀsk˘ch listÛ podûlit o neobvykl˘ záÏitek. V úter˘
23. ãervna dopoledne jsem potkala v Sedlci na návsi labutí rodinku. Labutí táta s mámou
kráãeli pohodov˘m krokem stﬁedem silnice a vedli si ‰est sv˘ch roztomil˘ch ‰edivû opeﬁen˘ch ratolestí. Ani kolem opatrnû jedoucí auta nevyru‰ila spokojenou rodinku z klidu.
Na‰tûstí se na‰i „úãastníci silniãního provozu“ rozhodli brzy odboãit z hlavní silnice na
cestu k potoku. V‰ichni pﬁihlíÏející si oddychli, Ïe v‰e dobﬁe dopadlo a labutím se nic
zlého nepﬁihodilo.
Text a foto Eva Vlachová

ZVEME VÁS !
Do novû otevﬁeného
PNEUSERVISU v autoservisu
Hájek
Kollárova 1038,
Star˘ Plzenec
tel: 775 915 154
e-mail:
autopneuservishajek@seznam.cz
Zaji‰Èujeme:
kompletní opravy motorov˘ch
vozidel
kontrola pﬁed STK vãetnû
zaji‰tûní STK + emise
ve‰keré sluÏby pneuservisu
a pﬁezutí pneu s moÏností
nákupu nov˘ch pneu
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INZERCE
Prodám okurky nakládaãky, 25,- Kã/kg – ãervenec, srpen. Tel.: 724 265 655.
● Pronajmu ﬁadovou garáÏ u b˘val˘ch uheln˘ch
skladÛ. Platba na rok za 8.400 Kã. Tel.: 602 187 217.
● Prodám ‰icí stroj z r. 1930, zn. Success, stﬁedocívkov˘ s kloubovou pákou – funkãní. Tel.: 723 993 567.
● Prodám tuje na Ïiv˘ plot – levnû. Tel.: 607 599 961.
● Hledám paní na úklid domácnosti, 1 x t˘dnû, nejlépe sobota dopoledne nebo pondûlí dopoledne.
Domluva na mob. 775 608 203.
● Prodám lednici s mrazákem zn. MINSK, zachovalá, funkãní, dále akvárium cca 20 l + filtr, topení,
svûtlo, kamínky i písek, popﬁ. i rybiãky. Tel.: St.
Plzenec 377 378 637 veãer.
● Svatební líãení – nejkvalitnûji – nejkomplexnûji
– nejpohodlnûji. BONUS: líãení 1. svatebãanky +
cesta k nevûstû ve svatební den ZDARMA. Objednávky jiÏ nyní na tel.: 606 127 625, e-mail: svatebniliceni@seznam.cz
●

hp.komplet – okna, dveﬁe, pﬁíslu‰enství
Ing. Pavel Houdek
Star˘ Plzenec 991
tel.: 722 936 028
e-mail hp.komplet@seznam.cz
akreditovan˘ zástupce firem

Preos - west
Regno
Kalibra
Oknotherm
Plast - profily: Trocal, Veka, Salamander
Dﬁevo - profily: Euro 68, 78, 88, Euroclip
Hliník - profily: Heroal, Reyners
Pﬁíslu‰enství
Vnitﬁní a venkovní parapety
Îaluzie a sítû proti hmyzu
Pﬁedokenní rolety a Ïaluzie
GaráÏová vrata a pojezdové brány

Zamûﬁení a cenová nabídka zdarma
Poradenství, kompletní sluÏby
Garantovaná záruka 5 let od v˘robce
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