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LISTOPAD 2009

MÍRNù VLASTENECKÉ ZAMY·LENÍ NAD 28. ¤ÍJNEM
Motto: „Pak pﬁi‰el 28. ﬁijen. Do Plzence se dostala zpráva o vzniku republiky
v poledne. Pod dojmem potû‰ujících zvûstí se obyvatelstvo se‰lo veãer na námûstí.....“ (R. Straka, Tisíc let Starého Plzence, Západoães. nakl. 1976)
Míjím na námûstí jako uÏ snad tisíckrát
pomník padl˘ch – na sochu muÏe, kter˘
v levé ruce drÏí rozlomená pouta a v pravici vûnec vítûze, se dívám jiÏ celá desetiletí. Ani si jej vlastnû nev‰ímám: Ïe je
nûco v nepoﬁádku, na to bych pﬁi‰la jen
tehdy, kdyby tam prostû jednoho dne
nebyl. Také svÛj státní svátek 28. ﬁíjna
povaÏujeme uÏ léta za nûco tak samozﬁejmého, jako je ta socha. Její autor,
sochaﬁ Vojtûch ·íp, kter˘ ono dílo 4 roky
po vzniku republiky podle návrhu akademického sochaﬁe Otakara Waltra zhotovil, v‰ak celou záleÏitost za formalitu
nepovaÏoval. JistûÏe byl na svou práci
hrd˘, jistûÏe ji povaÏoval za ãest jako
oslavu nového samostatného státu.

âestné místo vûãného odpoãinku staroplzeneck˘ch legionáﬁÛ.

Slavíme my dnes dostateãnû tento svátek? Pﬁi pohledu na sochu nás mÛÏe
napadnout: co by bylo, kdyby se dûjiny
ubíraly jinou cestou? Staãilo by napﬁíklad,
aby velmi konzervativní císaﬁ Franti‰ek
Josef I. zemﬁel tak o deset let dﬁíve. Jeho
pokrokovûj‰í následovníci by moÏná
mohli zabránit 1. svûtové válce. A co
poslední rakousko – uhersk˘ císaﬁ Karel
se svou vizí státu jako volnûj‰í federace

národÛ? Kdybychom vlastnû pak mûli
svÛj vlastní stát? Nebo bychom se stali
souãástí soustátí vzdálenû pﬁipomínajícího dne‰ní EU?
MÛÏeme se také doma zeptat: jak vlastnû zasáhl 28. ﬁíjen do Ïivota m˘ch pﬁedkÛ? Já to vím alespoÀ zhruba. MÛj velmi
vzdálen˘ pﬁíbuzn˘, oblíben˘ prvorepublikov˘ spisovatel dûtsk˘ch knih Václav
Valenta - Alfa, se zrovna coby legionáﬁ
vracel z Ruska po transsibiﬁské magistrále
domÛ. MÛj dûdeãek, stráÏmistr Josef
Velich, si v té dobû ani nepomyslel, Ïe
brzy po vzniku republiky pov˘‰í a bude
poslán upevÀovat moc nového státu na
Zakarpatskou Ukrajinu. Stane se velitelem ãetnické stanice v Bílkách, okres Ir‰ava. A díky tomu, Ïe na cestû potká
v UÏhorodu na nádraÏí krásnou ãeskou
dívku, ãekající vsedû na kufru na svou
sestru, se jeho vûci dají do pohybu také
úplnû soukrom˘m smûrem... TakÏe vlastnû díky 28. ﬁíjnu vÛbec existuji a mohu
psát tuhle úvahu...
V tûchto dnech bychom mûli vzpomenout na v‰echny ty vlastence, kteﬁí umoÏnili vznik na‰eho samostatného státu
a pak jej takﬁíkajíc „stavûli na nohy“.
MoÏná Ïe neznali v˘rok slavného ﬁímské-

Foto Jiﬁí Vlach

ho politika a ﬁeãníka M. T. Cicerona:
„Vlast si máme cenit víc neÏ sami sebe.“,
ale sv˘m Ïivotem pravdivost tûchto slov
dosvûdãovali. AÏ tedy o du‰iãkách zajdete na staroplzeneck˘ hﬁbitov zkrá‰lit
hroby sv˘ch blízk˘ch, zastavte se také nad
hroby na‰ich legionáﬁÛ a pokloÀte se
jejich památce.
Mgr. Anna Velichová
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Informace ze schÛzí Rady mûsta Starého Plzence
21. schÛze – dne 17. záﬁí 2009
RM
souhlasila s dopracováním zámûru
urbanistické studie zástavby stﬁedu
mûsta, Smetanovy a Husovy ulice zadané
architektonické a projekãní kanceláﬁi Atelier Soukup s.r.o. a s uspoﬁádáním veﬁejné
prezentace pro ãleny ZM a obãany mûsta
v listopadu 2009;
nesouhlasila opakovanû s prodejem
pozemku parc. ã. 375/36 v Máchovû ulici
poÏadovan˘m Lenkou Bártovou. Pozemek je územním plánem urãen k vybudování místní komunikace;
souhlasila s prominutím dluÏné ãástky
nájemného ve v˘‰i 2.250,- Kã Stanislavu
Valdmanovi;
uloÏila MûÚ vymáhat právní a pﬁípadnû i soudní cestou majetkoprávní vypoﬁádání bezprávního uÏívání ãásti pozemku
mûsta parc. ã. 212/1 v k.ú. Star˘ Plzenec
rodinou Marjanãíkov˘ch;
schválila, v souladu s ustanovením
zákona ã. 107/2006 Sb., zv˘‰ení nájemného v mûstsk˘ch bytech od 1. 1. 2010;
schválila uzavﬁení nájemní smlouvy se
spoleãností RC Dráãek, o.s. o pronájmu
nebytov˘ch prostor v budovû b˘valé
‰koly v Raisovû ulici ãp. 96;
souhlasila s darováním v˘tûÏku
z benefiãního pﬁedstavení komorního
minimuzikálu „Balada o Radou‰ovi na
Radyni aneb O Radou‰ovû Ïití a pﬁeÏalostném konci píseÀ stra‰livá“ spojeného
s v˘stavou originálÛ deskov˘ch obrazÛ
akad. malíﬁe Vladimíra Havlice, poﬁádaného mûstem 4.9.2009 veãer na nádvoﬁí
hradu Radynû, ve v˘‰i 1.144 Kã Základní
‰kole Star˘ Plzenec;
jmenovala místostarostu dr. Václava

RadyÀské listy – listopad 2009

Háka ãlenem redakãní rady RadyÀsk˘ch
listÛ s úãinností od 18. 9. 2009;
vzala na vûdomí zápis z kontroly provedené lesní komisí RM dne 28.8.2009
v mûstsk˘ch lesích zamûﬁené na provedení a stav jarního zalesnûní, dal‰ího o‰etﬁení a provedené ochrany. Kontrolou nebyly
shledány Ïádné závady ani nedostatky.
Zalesnûní bylo provedeno kvalitnû v souladu s LHP, ochranû a o‰etﬁení je vûnována náleÏitá pozornost.
vzala na vûdomí zápis ze schÛze sociální komise dne 25.8.2009 a zápis z projednání Ïádosti Aleny Kuãerové o pﬁidûlení bytu v domû ãp. 1143 a souhlasila,
podle návrhu komise, s pﬁidûlením bytÛ
Lucii âernohlávkové, Annû Böhmové a
Alenû Kuãerové v domû ãp. 1143 v ulici
Sv. âecha;
uloÏila MûÚ zaﬁadit do návrhu rozpoãtu
mûsta na rok 2010 odpovídající finanãní
ãástku na nutnou opravu obvodov˘ch zdí
místního hﬁbitova;
souhlasila s objednávkou kovov˘ch
‰títkÛ k oznaãování hrobov˘ch míst na
místním hﬁbitovû u spoleãnosti Václav
Zeithaml-ELEKTRON s.r.o.;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností D PROJEKT PLZE≈ Nedvûd s.r.o.
o zpracování projektové dokumentace
pro zam˘‰lenou v˘stavbu chodníkÛ pﬁi
rekonstrukci komunikace v RadyÀské
ulici.
22. schÛze – dne 1. ﬁíjna 2009
RM
jmenovala hlavní inventarizaãní komisi pro provedení roãní inventarizace
majetku, závazkÛ a pohledávek mûsta a
uloÏila tajemníkovi MûÚ jmenovat ve
spolupráci s pﬁedsedou komise nejpozdûji do 9. 10. 2009 dílãí inventarizaãní
komise pro provedeni inventarizace na
jednotliv˘ch inventarizaãních úsecích a
hlavní inventarizaãní komisi zajistit provedení inventarizace majetku, závazkÛ a
pohledávek mûsta k 31. 12. 2009;
souhlasila, na Ïádost Miroslava Ka‰para, s provedením men‰ích terénních úprav
vãetnû následného osázení keﬁi na pozemku mûsta parc. ã. 193/1 v Sedlci, kter˘ pﬁiléhá k jeho zahradû;
vzala na vûdomí Ïádost Petry St˘blové
o prodej pozemku za úãelem v˘stavby
rodinného domu;
schválila uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení
budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene se Správou a údrÏbou silnic Star˘
Plzenec, t˘kající se zﬁízení vûcného bﬁemene mûstu na pozemku PlzeÀského kraje
parc. ã. 1479 v k.ú. Star˘ Plzenec v souvislosti s mûstem provádûnou stavbou
elektrické pﬁípojky pro vodovodní vrt u
hﬁbitova;
souhlasí s uzavﬁením veﬁejnoprávní

smlouvy podle ustanovení stavebního
zákona mezi MûÚ, odborem v˘stavby a
stavebníkem Mgr. Miloslavem Hrdliãkou
o umístûní pﬁístﬁe‰ku pro dva osobní automobily na jeho pozemku v ulici Hradi‰tû
PlzeÀského;
schválila Plán zimní údrÏby místních
komunikací pro zimní období 2009/2010;
odvolala s úãinností od 2.10.2009 Mgr.
Petra Vrobla z ãlenství ve ‰kolské radû pﬁi
Z· Star˘ Plzenec a nov˘m ãlenem ‰kolské
rady jmenovala ZdeÀku StaÀkovou;
schválila uzavﬁení dodatku ke smlouvû
o v˘pÛjãce s M· Star˘ Plzenec, jehoÏ
pﬁedmûtem je vypÛjãení kopírovacího
stroje a dﬁevûného altánu, pÛvodnû umístûného u domu s peãovatelskou sluÏbou v
Havlíãkovû ulici;
schválila text darovací smlouvy pro
její uzavírání s okolními obcemi, které
budou mûstu pﬁispívat na ãásteãnou úhradu nákladÛ na provoz peãovatelské sluÏby, tzn na dovoz obûdÛ jejich obãanÛm;
schválila uzavﬁení smlouvy se Stanislavem Palkem o provedení rekultivaãních
prací na pozemku p.ã. 541/42 v k.ú. Star˘
Plzenec podle smlouvy s Agenturou
ochrany pﬁírody a krajiny pro rok 2009;
uloÏila MûÚ, na základû diskuse ãlenÛ
ZM na jednání ZM dne 21. 9. t.r., svolat
schÛzku se zástupci spoleãnosti AVE CZ
odpadové hospodáﬁství s.r.o. za úãasti
pﬁedsedy kontrolního v˘boru k dohodnutí
moÏného zpÛsobu kontroly mûsta nad
zpÛsobem vyúãtovávání likvidace odpadÛ
ukládan˘ch obãany ve sbûrném dvoﬁe;
vzala na vûdomí informaci starosty
o probíhajících investiãních akcích a za
pﬁítomnosti pﬁedsedy stavební komise
i návrh na ﬁe‰ení a v˘bûr dodavatele
zástavbu lokality rodinn˘ch domkÛ Pod
Hﬁi‰tûm;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností Stavpran s.r.o. o v˘mûnû oken
v budovû M· Star˘ Plzenec;
souhlasila s úpravou vybraného hrobového místa na místním hﬁbitovû pro zﬁízení spoleãného Ïárového hrobu podle návrhu a cenové nabídky spoleãnosti Sutnar a
Rappl s.r.o. a uloÏila MûÚ zadat realizaci
této spoleãnosti;
vzala na vûdomí informaci o pﬁípravû
podkladÛ a návrh na svolání valné hromady spoleãnosti Pronap s.r.o. v ﬁíjnu 2009;
souhlasila, na základû doporuãení sociální komise, s pﬁidûlením bytu ã.10
v domû ãp. 99 v Sedlci Marii Vykoukové;
souhlasila, na základû Ïádosti ZdeÀka
Ernesta, s poskytnutím finannãího pﬁíspûvku do v˘‰e 2000 Kã na uspoﬁádání 8.
roãníku závodu v hodu o‰tûpem dne 17.
10. 2009 na fotbalovém hﬁi‰ti.
23. schÛze – dne 15. ﬁíjna 2009
RM
nesouhlasila, na Ïádost Eduarda Krause,
(Pokraãování na str. 3)
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(Dokonãení ze str. 2) s poÏadovanou smûnou jeho pozemkÛ - zahrady v Podhradní
ulici a louky Za Elektrárnou za jin˘ pozemek mûsta v Luãní ulici za úãelem stavby
rodinného domu z dÛvodu zjevné nev˘hodnosti pro mûsto;
schválila uzavﬁení smlouvy se spoleãností âEZ Distribuce, a.s. o uzavﬁení
budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene na pozemku mûsta parc. ã. 455/33 ve
vûci v˘stavby elektrické pﬁípojky pro 8
rodinn˘ch domkÛ na pozemcích parc. ã.
378/4-12 v k.ú. Star˘ Plzenec; v pﬁedloÏeném znûní;
souhlasila, na Ïádost Vûry Csengövé –
zástupce trampské osady Bílá mlha, s vyuÏíváním ãásti pozemku mûsta parc. ã. 466
v k.ú. Star˘ Plzenec v Luãní ulici pro úãely
obãasn˘ch spoleãensk˘ch setkávání ãlenÛ
osady za podmínek udrÏování pozemku ve
stavu odpovídajícím poÏadovanému zpÛsobu uÏívání a bezpodmíneãného dodrÏování
pravidel veﬁejného poﬁádku;

schválila uzavﬁení dohody s ¤editelstvím silnic a dálnic âR o náhradû za uÏívání pozemkÛ, t˘kající se finanãní úhrady
mûstu za dva roky zpûtnû za bezesmluvní
uÏívání pozemkÛ mûsta v k.ú. Star˘ Plzenec, které byly zastavûny stavbou dálnice
a pﬁilehl˘ch objektÛ;
stanovila termíny pro uzavírání obãansk˘ch sÀatkÛ na MûÚ pro I. pololetí 2010
na dny:
16. ledna, 20. února, 20. bﬁezna. 24. dubna,
15. kvûtna a 12. ãervna;
uloÏila MûÚ písemnû upozornit majitele nemovitostí ve mûstû, kteﬁí likvidují
odpadní vody v rozporu s platn˘mi pﬁedpisy, na nezákonnost takového konání a na
moÏné sankce, kter˘mi mohou b˘t postiÏeni;
souhlasila s upﬁesnûním místních názvÛ
v mapov˘ch podkladech katastrálnímu
úﬁadu pro potﬁeby digitalizace katastru
nemovitostí podle návrhu pﬁedloÏeného
místostarostou dr. Hákem;

souhlasí s pokácením 3 ks stromÛ lípy
malolisté a 5 ks javorÛ platanolist˘ch
v Ra‰ínovû ulici z dÛvodu jejich usychání
a postupného odumírání a s následnou
v˘sadbou nov˘ch náhradních dﬁevin podle
návrhu odboru ÎP MûÚ;
souhlasila s úãastí mûsta zastoupeného
K-Centrem coby vystavovatele, na Veletrhu cestovního ruchu PlzeÀského kraje
ITEP 2009 poﬁádaného ve dnech 22.24.10.2009 v Domu kultury INWEST –
K v Plzni;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze sociální komise dne 29.záﬁí 2009 vãetnû jejího
usnesení;
uloÏila MûÚ provést poptávku na
dodávku a instalaci 3 ks silniãních ukazatelÛ rychlosti s displejem pro umístûní na
pﬁíjezdov˘ch komunikacích do mûsta;
schválila s úãinností od 16. 10. 2009
zmûny cen kopírovacích prací a jin˘ch sluÏeb pro veﬁejnost poskytovan˘ch v mûstské knihovnû podle návrhu K-Centra.

NOV¯ POÎÁRNÍ ¤ÁD MùSTA
Zastupitelstvo mûsta schválilo na svém zasedání dne 21. záﬁí 2009 vydání obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta ã. 2/2009 PoÏární ﬁád mûsta Starého Plzence a stanovení podmínek k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi akcích, kter˘ch se zúãastÀuje
vût‰í poãet osob, která nabyla úãinnosti dnem 30. záﬁí 2009. Tato vyhlá‰ka, v souladu s ustanovením platného zákona o poÏární ochranû, upravuje organizaci a zásady zabezpeãení poÏární ochrany ve mûstû, urãuje povinnosti obãanÛ a podnikatelÛ
v oblasti poÏární ochrany a stanovuje podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pﬁi poﬁádání hromadn˘ch spoleãensk˘ch akcí,
které musí jejich poﬁadatelé splnit.
Vyhlá‰kou mûsto novû zﬁizuje ohla‰ovny poÏárÛ na následujících adresách:
a) Mûstsk˘ úﬁad Star˘ Plzenec, Smetanova ãp. 932
- kanceláﬁ K-Centra v pﬁízemí budovy – telefonní ãíslo: 377 183 662,
- mûstská knihovna v pﬁízemí budovy – telefonní ãíslo: 377 183 659,
- kanceláﬁ tajemníka úﬁadu ã. 1 v prvním patﬁe budovy - telefonní ãíslo: 377 183 644,
kde lze ohlásit poÏár v pracovní dobû mûstského úﬁadu,
b) Základní ‰kola Star˘ Plzenec, Masarykovo námûstí ãp. 54
byt ‰kolníka v pﬁízemí budovy - telefonní ãíslo: 377 966 692, kde lze hlásit poÏár nepﬁetrÏitû,
c) SERW spol. s r.o., Sedlec ãp. 42
vrátnice továrny - telefonní ãíslo: 377 966 451, kde lze hlásit poÏár nepﬁetrÏitû.
Ohla‰ovny poÏárÛ jsou trvale oznaãeny tabulkou „Ohla‰ovna poÏárÛ” a vybaveny ﬁádem ohla‰ovny poÏárÛ, kter˘ vydává rada
mûsta. Dal‰ími místy, kde lze ohlásit poÏár, jsou nûkterá místa, zpravidla bydli‰tû ãlenÛ jednotek poÏární ochrany, oznaãená
tabulkou „Zde hlaste poÏár“. PoÏár lze rovnûÏ ohlásit telefonicky z pevné veﬁejné telefonní sítû nebo ze sítû mobilních operátorÛ na telefonní ãísla tísÀov˘ch linek 150 nebo 112.
Vydáním této vyhlá‰ky byl souãasnû zru‰en pﬁedchozí poÏární ﬁád mûsta, t.j. obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta ã. 4/1997.
Originální znûní vyhlá‰ky ã. 2/2009 je uloÏeno na mûstském úﬁadu v sekretariátu starosty a v kanceláﬁi tajemníka MûÚ a text
vyhlá‰ky vãetnû jejích pﬁíloh je trvale zveﬁejnûn (po celou dobu její platnosti) na webov˘ch stránkách mûsta: http://www.staryplzenec.cz/mestsky-urad/uredni-deska/.
Ing. Zdenûk Kugler, tajemník MûÚ

UPOZORNùNÍ
Mûsto Star˘ Plzenec ve spolupráci s odborem v˘stavby
MûÚ Star˘ Plzenec upozorÀuje stavebníky inÏen˘rsk˘ch sítí a pﬁípojek na katastru na‰eho mûsta, Ïe jsou
podle platn˘ch právních pﬁedpisÛ povinni urovnávat povrchy komunikací po záhozech v˘kopov˘ch r˘h tak, aby
byla zaji‰tûna trvalá sjízdnost vozovek a schÛdnost chodníkÛ. Pokud by tato povinnost nebyla stavebníkem splnûna, provede mûsto Star˘ Plzenec potﬁebné práce samo,
a to na náklady stavebníka. JestliÏe by ani tato forma
zaji‰tûní nezávadného stavu komunikace po provedené
stavbû pﬁípojky ãi jiného podzemního vedení nebyla stavebníkem akceptována a stavebník by na nápravû závad

s mûstem nespolupracoval, zahájí s ním odbor v˘stavby
MûÚ Star˘ Plzenec pﬁíslu‰né správní ﬁízení. Záhozov˘
materiál je nutno ﬁádnû hutnit a zához ukonãit pﬁedepsanou vrstvou ‰tûrkového podloÏí. Podle potﬁeby opakovanû zásyp r˘hy kontrolovat a urovnávat do úrovnû okolního terénu. JestliÏe je jiÏ zához r˘hy dostateãnû zpevnûn
a ulehl˘, je moÏno se s mûstem Star˘ Plzenec dohodnout
na zaji‰tûní definitivní úpravy povrchÛ zejména ve vozovkách s asfaltov˘m povrchem. Pﬁebyteãn˘ v˘kopov˘ materiál je nutno likvidovat nezávadn˘m zpÛsobem na vyhrazenou legální skládku materiálu, nelze ho skladovat bez
povolení na pozemcích mûsta.
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HROMÁDKY
Hromádky a hromady témûﬁ v‰ude, kam
se bûÏn˘ obyvatel mûsta podívá. Nemám
na mysli jen psí a koÀské exkrementy, coÏ
je pochopitelnû ostuda chovatelÛ nebo
majitelÛ, ale o tomto problému v nûkterém jiném ãlánku RadyÀsk˘ch listÛ.
Hromady a rÛzné hromádky, o kter˘ch
chci psát o jako dlouhodobû pﬁetrvávajícím ne‰varu u nás ve Starém Plzenci, jsou
ty, které vytváﬁí jin˘ druh majitelÛ
a moÏná i ti samí, o kter˘ch jsem se jiÏ
zmínil. Jsou to lidé, kter˘m nezáleÏí ani
na tom, jak to vypadá pﬁed jejich vlastním
domem, natoÏ jak to vypadá v okolí
a mûstû vÛbec.
Stavební suÈ z rÛzn˘ch úprav a oprav
domÛ, v˘kopová zemina, ‰tûrk, písek
a dal‰í harampádí vyvezené pﬁed plot
a tam ponechané i nûkolik let, moÏná nûco
z toho rozhrnuté, aby to nebudilo takovou
pozornost - v nejhor‰ím pﬁípadû pak navezeno do pﬁíkopÛ. Voda pak teãe a teãe
nikoliv do pﬁíkopÛ, ale prostﬁedkem ulice,
nabírá ‰tûrk a ten zanese v‰e, vãetnû kanalizaãních sítí a dosud funkãních vodoteãí.
Kolotoã problémÛ se stále rychleji roztáãí,

RadyÀské listy – listopad 2009
náklady na ãi‰tûní a údrÏbu jsou rok od
roku vût‰í a vût‰í. Nûkteﬁí pÛvodci si
myslí, Ïe u‰etﬁili, kdyÏ ty svoje hromádky
ponechají jejich osudu. Co na tom, Ïe
hyzdí mûsto, ONO to nûjak pﬁeÏije nebo
to uklidí.
Dal‰í vychytralci pak rozvezou nepoﬁádek na nelegální vût‰í hromádky a ty se
neustále v nejbliÏ‰ím okolí rozrÛstají,
popﬁípadû je navezou do mûstského lesa
a je po problému. Jejich problému.
Tyto lidi vÛbec nezajímá, Ïe jiÏ nûkolik
let je provozován sbûrn˘ dvÛr v Husovû
ulici s dostateãnû dlouhou provozní dobou
tﬁi dny v t˘dnu, kde lze bez problému zlikvidovat ve‰ker˘ komunální a domácí

Hromada stavebního odpadu na Malé Stranû.

Nepoﬁádek ve Sportovní ulici.

odpad za podmínky zaplacení roãního
poplatku 500 Kã za popelnici. Samotné
provozování sice není zadarmo, roãní
náklady se pohybují kolem 2 milionÛ, se
kter˘mi mûsto musí poãítat ve svém rozpoãtu, ale rozhodnû se vyplatí. Nechceme
mít je‰tû vût‰í nepoﬁádek, neÏ na kter˘ se
snaÏím upozornit.
Máme moÏnost pﬁi lep‰ím pﬁístupu
k Ïivotnímu prostﬁedí, svému okolí
a v zájmu mûsta mnoho z toho napravit.
Finanãnû také mÛÏeme postihnout aÏ 2
roky zpûtnû ty nepoﬁádné a lhostejné.

âerná skládka v lese u silnice na Radyni.

Nûkteﬁí, jak pﬁedpokládám, v‰ak zÛstanou k poﬁádku a apelu dále lhostejní. Pro
ty mám ‰patnou zprávu. Mûsto se koneãnû rozhoupe a zaãne ne‰vary a jejich
pÛvodce napravovat.
NemÛÏe nadále nechat tento stav bez
pov‰imnutí. Máme na to pﬁíslu‰n˘ zákon
o obcích,
zákon 185/2001 Sb. a navazující úpravy
o Ïiv. prostﬁedí, vyhlá‰ku mûsta ã. 4/1995
o zaji‰tûní ãistoty, úklidu a poﬁádku,
vyhlá‰ku ã. 3/2007 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a ã.2/2007
o místních poplatcích(moÏno aÏ 2 roky
zpût vyÏadovat poplatek ze zabraného
pozemku mûsta).
A Ïe se staãí porozhlédnout kolem sebe,
v ulici Sportovní, Heydukovû, B. Nûmcové, M. Al‰e, Na âachnû, Kpt. Jaro‰e,
Luãní, Podhradní..... to jen tak namátkou.
Za hromádky povaÏuji i rÛzné vraky aut
.... ulice Mánesova, Máchova, Lipová,
Malostranské námûstí.....
Bude to zkrátka nelehk˘ úkol, vûﬁím
ale, Ïe nám pomohou ti obãané, kter˘m se
nepoﬁádek v na‰em mûstû téÏ nelíbí.
dr. Václav Hák, místostarosta
Foto archiv ÎP

DOMY â.P. 34 A â.P. 35
Nejstar‰í dochovan˘ záznam o majiteli
ã.p. 34 je v Urbáﬁi ‰Èahlavského panství
z roku 1719, kde je zapsán chalupník
Matûj Pfeiffer a pozdûji ·imon Pfeiffer. Ti
hospodaﬁili na v˘mûﬁe 14 strychÛ polí, coÏ
je asi 4 hektary, a mûli k tomu 2 voly, 4
krávy, 3 jalovice a 6 ovcí. Platili celkem 5
krejcarÛ roãní danû. Mates Pfeiffer a Jiﬁí
Pfeiffer byli také zmínûni v Odhadu panství z roku 1710. Tento odhad se poﬁizoval
pﬁi dûlení panství mezi bratry Kokoﬁovci.
Zmûna vlastníka byla aÏ v r. 1777
v Robotním seznamu, kdy zde byl zapsán
jako majitel domu Martin Synek. Ten zde
platil 9 zlat˘ch a 53 krejcarÛ a mûl povinnost 3 dny pû‰í roboty t˘dnû.
V roce 1881 a také 1887 byl majitelem
Václav âeãil a v roce 1936 Emil âeãil Vacín.
O domku ã.p. 35 je ze star‰ích záznamÛ známo pouze to, Ïe v Robotním
seznamu z roku 1777 je uvedeno, Ïe zde
(Pokraãování na str. 5)

Domy zleva ãp. 35 a ãp. 34, o jejichÏ historii pojednává ãlánek.
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(Dokonãení ze str. 4)
bydlí domkáﬁ na obci Monika Fialová
s povinností 13 dnÛ pû‰í roboty roãnû.
K domu nepatﬁí Ïádná zahrada, ale jen
dvorek, dÛm je v podstatû sevﬁen mezi
domy ã. p. 34 a 36. To potvrzuje, Ïe zde
dﬁíve bydleli pouze domkáﬁi na obci bez

vlastnictví dal‰ích pozemkÛ.
V roce 1889 patﬁil dÛm Emilu Vacínovi.
Ten v tomto roce Ïádá mûstsk˘ úﬁad o
povolení stavby chléva a místnosti pro
poráÏku dobytka.
Od roku 1934 patﬁil dÛm Marii KnûÏourkové. V roce 1937 bylo dohodnuto, Ïe

STAROPLZENEâTÍ
MUZIKANTI

HISTORIE

(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 autorÛ tohoto ãlánku, rozhovory
s Ïijícími nebo pozÛstal˘mi plzeneck˘ch
muzikantÛ, muzikologická literatura a
nûkteré star‰í fotografie.

Bystﬁick˘ Franti‰ek (nar. 1911) –
povoláním úﬁedník.
Hrál na harmoniku, hru na tento nástroj
také soukromnû vyuãoval. Patﬁí mezi
zakladatele JÛzova orchestru.
Hofman Karel - uãitel hry na housle a
klavír.
Dal základy mnoha hudebníkÛm, kteﬁí
se pozdûji prosadili jako v˘konní umûlci.
S amatérsk˘m orchestrem a sborem
Úslavan pﬁipravil a provedl v Plzenci kantátu B. Smetany âeská píseÀ. Jejího provedení se zúãastnilo celkem 80 muzikantÛ, coÏ byl pro Plzenec jeden z nejvût‰ích
hudebních záÏitkÛ v historii.
Na základû konkurzu se stal stál˘m ãlenem rozhlasového orchestru PlzeÀ.

Herejk Radislav (nar.1928) - oblíben˘
houslista na spoleãensk˘ch akcích.
Svoje nadání k muzice prokázal absolvováním fakulty „hudební vûdy“ na Filozofické fakultû KU v Praze. PÛsobil jako
hudební reÏisér âeského rozhlasu PlzeÀ.
Ladman Karel (nar. 1911) – pÛvodním
povoláním krejãí.
Uãitel hry na housle a na dechové nástroje. Jeho v˘ukou pro‰lo mnoho, pﬁedev‰ím
zaãínajících muzikantÛ ve Starém Plzenci.

na dvÛr domu bude pﬁestûhován dﬁevûn˘
kiosek – trafika, která patﬁila paní Barboﬁe
Zikmundové. DvÛr domu tedy musel b˘t
veﬁejnû pﬁístupn˘.
Tolik jen struãnû k historii obou domÛ.
Svatopluk Mare‰
Foto Jiﬁí Vlach

Radislav Herejk

Holmanová Jarmila (nar. 1928) – klavíristka, známá pﬁedev‰ím jako uãitelka a
pozdûji jako ﬁeditelka L·U ve Starém
Plzenci.
Ing. Josef Such˘
Foto archiv

NAD OHLASY KE âLÁNKU
HISTORIE FARY - 2. âÁST
Homines sumus, non deí.
(jsme lidé, nikoliv bozi)
V létû jsem si pﬁi pﬁípravû rozsáhlého ãlánku
o historii fary musela rozváÏit, zda mám popsat
i její dûjiny nejnovûj‰í, plné nejrÛznûj‰ích zvratÛ
a nepﬁíjemn˘ch událostí. Rozhodla jsem se pro
to, i kdyÏ mi bylo jasné, Ïe psát o moderních
dûjinách je vÏdy velmi nevdûãná a obtíÏná
práce. Jsou k tomu zhruba dva dÛvody: 1) i kdyÏ
máte nûkolik pamûtníkÛ, je zde vÏdy riziko, Ïe si
nûco pamatují nepﬁesnû nebo o nûãem neví –
a v následn˘ch ohlasech budete za to kritizováni
a 2) pí‰ete-li o nûãem nepﬁíjemném, vÏdycky
vyvoláte alespoÀ v jednom ãlovûku pocit, Ïe
uráÏíte a pran˘ﬁujete jeho pﬁíbuzné ãi jeho samého. V‰ichni jsme prostû jen lidé a ne bozi, kteﬁí
jediní se chyb nedopou‰tûjí.
Úãelem ãlánku o nejnovûj‰í historii fary
bylo popsat na základû doloÏiteln˘ch faktÛ
v˘voj této stavby i její vyuÏití v 19. a 20. století a nikoliv nûkoho vláãet tiskem. Pokud
jsem v nûkter˘ch lidech vzbudila tento dojem,
pak se jim omlouvám. Z ohlasÛ na tento ãlánek
(kromû nûkter˘ch detailÛ z historie fary) jsem
v‰ak na druhé stranû získala i zajímavé svûdectví pamûtníka pohnut˘ch kvûtnov˘ch událostí roku 1945, které hodlám dále vyuÏít.
Na druhé stranû nemÛÏeme dûlat z RL diskusní klub nûkolika rozhoﬁãen˘ch ãtenáﬁÛ:
jejich rozsáhlé pﬁíspûvky v plném znûní jsou
k nahlédnutí v K-Centru.
Mgr. Anna Velichová

Dotazy zodpovídá Mgr. Klára ·vajnerová z advokátní kanceláﬁe JUDr. Petry
Markové, Barrandova 19, PlzeÀ, tel.:
377 455 401.
Otázka:
Vzhledem k souãasné krizi se zﬁejmû
bude v na‰í firmû propou‰tût. Chtûla
bych se zeptat, jak˘m zpÛsobem se
mnou mÛÏe zamûstnavatel skonãit pracovní pomûr a kdy nejdéle mi to musí
dát vûdût.
Odpovûì:
Pﬁepokládám, Ïe máte sjednán pracovní
pomûr na dobu neurãitou a jiÏ nejste ve
zku‰ební dobû. V tomto pﬁípadû mÛÏe b˘t
Vá‰ pracovní pomûr skonãen dohodou,
v˘povûdí ãi okamÏit˘m zru‰ením, které
v‰ak ve Va‰em pﬁípadû zﬁejmû nepﬁipadá
v úvahu.
Dochází-li k rozvázání pracovního
pomûru dohodou zamûstnavatele a
zamûstnance, konãí tento pracovní pomûr
dnem sjednan˘m v této dohodû. Dohoda
se uzavírá písemnou formou, pﬁiãemÏ
kaÏdá ze stran obdrÏí jedno její vyhotovení. DÛvody, pro které do‰lo k rozvázání
pracovního pomûru, musí b˘t v dohodû

uvedeny pouze na Ïádost zamûstnance. To
je pro Vás v˘hodné zejména v pﬁípadû,
kdy dochází k propu‰tûní napﬁ. z dÛvodu
zru‰ení va‰eho místa apod. Je to v zásadû
zpráva Va‰emu pﬁí‰tímu zamûstnavateli o
tom, Ïe dÛvodem skonãení pﬁedchozího
pracovního pomûru nebyl napﬁ. nûjak˘ Vá‰
pracovní prohﬁe‰ek. UpozorÀuji, Ïe uvedení dÛvodu skonãení pracovního pomûru
v dohodû je vhodné také pro pﬁípad v˘platy odstupného, na které máte nárok i v pﬁípadû skonãení pracovního pomûru dohodou, je-li dÛvodem skonãení pracovního
pomûru pﬁemístûní ãi zru‰ení zamûstnavatele nebo Va‰e nadbyteãnost z dÛvodu
organizaãních zmûn u zamûstnavatele.
Pro skonãení pracovního pomûru v˘povûdí danou zamûstnavatelem zamûstnanci
musí b˘t naplnûn nûkter˘ z v˘povûdních
dÛvodÛ v˘slovnû uveden˘ch v zákoníku
práce a rovnûÏ musí b˘t dodrÏena v˘povûdní doba, kdyÏ pracovní pomûr konãí
teprve jejím uplynutím. DÛvody, pro které
by ve Va‰em pﬁípadû zﬁejmû mohlo dojít
k v˘povûdi, jsou pﬁedev‰ím opût pﬁemístûní ãi zru‰ení zamûstnavatele nebo Va‰e
nadbyteãnost z dÛvodu organizaãních
zmûn. V˘povûdní doba ãiní v tûchto uveden˘ch pﬁípadech (Pokraãování na str. 6)
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(Dokonãení ze str. 5)
tﬁi mûsíce (u dal‰ích, zde neuvádûn˘ch
v˘povûdních dÛvodÛ, je v˘povûdní doba
pouze dvoumûsíãní). V˘povûdní doba pak
bûÏí od prvního dne kalendáﬁního mûsíce,
kter˘ následuje po mûsíci, v nûmÏ byla
zamûstnanci v˘povûì doruãena. Z uvedeného tedy vypl˘vá, Ïe také v˘povûì musí
b˘t písemná a zamûstnanci je tﬁeba ji jasnû
doruãit. V pﬁípadû v˘povûdi dané ze zde
zmínûn˘ch v˘povûdních dÛvodÛ náleÏí
zamûstnanci pﬁi skonãení pracovního
pomûru odstupné. Odstupné ãiní dvojnásobek prÛmûrného v˘dûlku, av‰ak mÛÏe
b˘t u daného zamûstnavatele nastaveno
pro zamûstnance v˘hodnûji.
K problematice v˘povûdi se váÏe ﬁada

dal‰ích podmínek, které zákoník práce
jasnû vymezuje. Zmíním zejména zákaz
dát zamûstnanci v˘povûì v tzv. ochranné
dobû, tj. napﬁ. v dobû doãasné pracovní
neschopnosti zamûstnance nebo v dobû
tûhotenství zamûstnankynû ãi ãerpání
mateﬁské a rodiãovské dovolené. Dal‰í
specifická úprava se pak t˘ká hromadného
propou‰tûní, tedy v˘povûdí dan˘ch
zamûstnavatelem z v˘‰e zmínûn˘ch dÛvodÛ více zamûstnancÛm v krátkém ãasovém
sledu. Proto je vhodné konzultovat danou
konkrétní situaci s odborníkem.
Pro úplnost zmiÀuji, Ïe okamÏité zru‰ení pracovního pomûru je spí‰e v˘jimeãn˘m zpÛsobem skonãení vztahu
zamûstnance a zamûstnavatele. Jeho

KALENDÁ¤ LISTOPAD 2009

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).

K-Centrum, mûstská knihovna
a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659, 721 981
526
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz,
www.staryplzenec.cz
K-Centrum a Staroplzenecká galerie –
otevﬁeno pro veﬁejnost:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Mûstská knihovna - otevﬁena pro
veﬁejnost:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât 9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
HRAD RADYNù – uzavﬁen.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla
– uzavﬁena.
HASIâSKÉ MUZEUM - otevﬁeno pro
zájemce po telefonické domluvû v prÛbûhu celého roku. Kontakt: p. Franti‰ek
Chrastil – ã. tel.: 606 608 187.
3. listopadu 2009 (úter˘) v 18.00 hod. –
obﬁadní síÀ radnice
II. koncert jubilejní 25. sezóny Kruhu
pﬁátel hudby
KLAVÍRNÍ KVARTETO
AD LIBITUM
Úãinkují: ãlenové Vlachova kvarteta:
Jana Vlachová – housle, Karel Stadtherr – viola, Mikael Ericson – violoncello a Helena Suchárová – Weiser –
klavír
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna a Kruh pﬁátel
hudby

4. listopadu 2009 (stﬁeda) v 17.00 hod.
Magda Chodorová – moderní krajka
a v˘‰ivka- vernisáÏ v˘stavy
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 30. prosince 2009.

dÛvodem ze strany zamûstnavatele mÛÏe
b˘t pouze, poru‰í-li zamûstnanec zvlá‰È
hrub˘m zpÛsobem pracovní kázeÀ nebo
byl-li zamûstnanec pravomocnû odsouzen pro úmysln˘ trestn˘ ãin.
Závûrem pak zmiÀuji, Ïe v pﬁípadû pracovního pomûru sjednaného na dobu urãitou, tedy na dobu jasnû vypl˘vající z pracovní smlouvy, konãí tento pracovní pomûr
uplynutím sjednané doby. I pro takto sjednan˘ pracovní pomûr v‰ak platí, Ïe jej lze
ukonãit i kdykoli dﬁíve a to v˘‰e zmínûnou
dohodou, v˘povûdí ãi okamÏit˘m zru‰ením.
Specifick˘m zpÛsobem je pak zru‰ení
pracovního pomûru ve zku‰ební dobû, kdy
lze v prÛbûhu této zku‰ební doby skonãit
pracovní pomûr z jakéhokoli dÛvodu nebo
i bez uvedení dÛvodu. Také v tomto pﬁípadû je v‰ak tﬁeba uãinit tak písemnû a oznámení o zru‰ení pracovního pomûru doruãit druhé stranû, zpravidla alespoÀ tﬁi dny
pﬁede dnem skonãení pracovního pomûru.

7. listopadu 2009 (sobota) od 15.00 hod.
DRAKIÁDA Rádia BLANÍK
Místo: u klubovny Pion˘ra ve St.Plzenci
Poﬁadatel: Rádio Blaník a Automodeláﬁsk˘ klub Kolpingovy rodiny Star˘ Plzenec
Vstup: zdarma
29. listopadu 2009 (1. adventní nedûle)
od 17.00 hod.
ROZSVÍCENÍ VÁNOâNÍHO
STROMEâKU
Místo: Masarykovo námûstí (pﬁed radnicí)
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna
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KULTURNÍ AKCE P¤IPRAVOVANÉ
NA PROSINEC 2009
15. prosince 2009 v 16.30 hod.
(místo konání bude upﬁesnûno v prosincov˘ch RadyÀsk˘ch listech)
VÁNOâNÍ KONCERT - III. koncert
jubilejní 25. sezóny Kruhu pﬁátel hudby
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna a Kruh pﬁátel
hudby
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).

Z · S TA R¯
PLZENEC

DIVADLO
VE ·KOLE
Hledá se Adam?
Samozﬁejmû se Ïádn˘
Adam ve ‰kole neztratil. Tak se jmenovalo
divadelní pﬁedstavení
pro Ïáky 1. stupnû Z·
ve Starém Plzenci. Kdo
hledal Adama? Divadelní soubor z Jihlavy
za pomoci dûtí z na‰í
‰koly (viz foto). Pﬁedstavení o pﬁátelství se
dûtem moc líbilo.
Mgr. Jana
·indeláﬁová
Foto Mgr. Alena
Morgensternová

RadyÀské listy – listopad 2009
24. prosince 2009 (ãtvrtek) – „·tûdr˘
den“- od 14.00 hod.
ÎIV¯ BETLÉM
Místo: Masarykovo námûstí u kostela sv.
Jana Kﬁtitele

Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz, tel.:
377 183 662, 377 183 659, www.staryplzenec.cz

Dne 6. listopadu
by se doÏila 100
let na‰e maminka,
babiãka
a prababiãka paní
Helena Kotorová.
S láskou vzpomínají dûti Josef,
Marie, Anna a
Jarka s rodinami.

Dne 16. listopadu
uplyne 10 let od
úmrtí pana
OtakaraVykouka,
nenahraditelného
ãlovûka, manÏela,
otce a dûdy.
Stále vzpomíná
manÏelka a dcera
s rodinou.
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Z· STAR¯ PLZENEC DùKUJE
SBORU DOBROVOLN¯CH
HASIâÒ Z PLZENCE
VáÏen˘ pane Lenci,
dovolte mi, abych touto cestou
podûkoval Vám i v‰em Va‰im kolegÛm, kteﬁí nám v sobotu dne 26. záﬁí
2009 vyãistili okapy budovy na‰í
‰koly na Masarykovû námûstí.
Pomohli jste nám tak u‰etﬁit nemalé
peníze z prostﬁedkÛ mûsta, které
bychom museli utratit placením jiné
firmû.
Kdykoli budete potﬁebovat, prostory i hﬁi‰tû na‰í ‰koly jsou Vám
samozﬁejmû k dispozici.
Je‰tû jednou dûkujeme !
Martin ·tekl
ﬁeditel Z· Star˘ Plzenec

Z· SEDLEC

Kaãenka, Ondrá‰ek, Maru‰ka a Eviãka se pozornû dívají, jak si kraviãka Emilka ãistí zoubky.

ZDRAVÉ ZOUBKY
ZOO PLZE≈
V úter˘ 6. ﬁíjna vyrazili Ïáci sedlecké
základky se sv˘mi uãitelkami na prohlídku nové expozice plzeÀské ZOO – âeská
ﬁeka. Hlavnû star‰í dûti a v‰ichni rybáﬁi
obdivovali v˘stavní kapry, sumce, ‰tiku a
ostatní ryby i vodní Ïivoãichy. V‰ichni
potom pozorovali vodní tok od potÛãku,
pﬁes ﬁeku po rybník.
Následující dny ve ‰kole potom Ïáci
pracovali na mal˘ch projektech, ve kter˘ch si své poznatky ze ZOO zopakovali.
Text a foto Hana Nekolová

Pod zá‰titou VZP jsme pﬁipravili pro
pﬁed‰koláky a pro na‰e nejmen‰í dûti zdravotní preventivní program ve spolupráci
s dentální hygienistkou Petrou Korbovou.
Spoleãnû se zdravotními sestﬁiãkami ukázaly dûtem, jak správnû peãovat o své
zoubky, zahrály pohádku „O my‰ce Treperendû a medvídkovi Brumdovi“ a kaÏdé
dítû obdarovaly kartáãkem, zubní pastou a
kelímkem. Dûti si odná‰ely cenné informace o tom, proã si ãistit zoubky, a veselou náladu z veselé pohádky. Program byl
nápadit˘, vtipn˘, veden˘ hravou formou doporuãujeme mateﬁinkám.
Bohuslava PraÏáková
Foto Kateﬁina PraÏáková

M· SEDLEC

Takto se staráme o své zoubky.

N ÁV · T ù VA D I VA D L A

TﬁeÈáci s v˘sledky sv˘ch projektov˘ch prací.

V úter˘ 6. ﬁíjna na‰e ‰kola nav‰tívila
loutkové divadelní pﬁedstavení Doktor
Faust a Don ·ajn v Alfû. PﬁestoÏe obû hry
vycházely ze star˘ch loutkáﬁsk˘ch tradic,
ãasto byly pouÏívány starobylé v˘razy
a také pojetí loutek bylo trochu netradiãní,
v‰em se pﬁedstavení velice líbilo. Druh˘
den dûti o pﬁedstavení psaly, nûkteré práce
byly opravdu moc pûkné jako ta, kterou
vytvoﬁil Jakub KoÀaﬁík z 2. tﬁídy.
„Se ‰kolou jsme jeli do divadla Alfa.
Pﬁipravili pro nás mal˘ sál. Sedli jsme si,
chvilku jsme museli poãkat a potom to
v‰echno zaãalo. Nejdﬁív pﬁi‰el doktor
Faust, za ním pﬁiletûla kniha. Faust z ní
nûco pﬁeãetl a potom nûco vyrobil, kruh,
co pﬁivolal ãerty. Doktor Faust se upsal
jednomu ãertovi, Ïe mu bude pár let slouÏit. Nejdﬁív ho ãert odnesl do cizí zemû,
a kdyÏ Fausta rozzlobil jeden král, nechal
Faust celé jeho království zaplavit vodou.
Plavaly tam rÛzné potvory. Doktor Faust
mûl brzy dost tûch moﬁsk˘ch radovánek,
tak ﬁekl ãertovi, aby zase v‰echnu vodu
vysu‰il. Faust letûl na ãertovi domÛ a na
cestû vidûl kﬁíÏ a poÏádal ãerta, aby mu

takov˘ vyrobil. âert nechtûl, ale nakonec
ho Faust pﬁemluvil. KdyÏ ãert kﬁíÏ pﬁinesl, Faust se kﬁíÏi poklonil. Najednou ale
pﬁiletûl ãert znovu, a Ïe uÏ ubûhl dan˘
poãet let. Ale Faust ne, ne, vÏdyÈ ubûhlo
18 let. A ãert, ale my poãítáme den i noc
a 18 plus18 je dohromady 36, a ãert odnesl Fausta. Závûr: líbilo se mi to hodnû
a hodnû moc.“
Hana Nekolová

Z E Î I VO TA
·KOLNÍ DRUÎINY
V leto‰ním ‰kolním roce máme v druÏinû 45 dûtí, které se zatím musí tísnit v
jedné tﬁídû druÏinky a pﬁípadnû vyuÏívat
prostor jiné tﬁídy.
Vychovatelé v‰ak dûtem zpestﬁují odpolední pobyt za vlídného poãasí hrami na
‰kolní zahradû a vycházkami, za nepﬁíznivého poãasí potom vyuÏitím prostor tûlocviãny.
Roman Císaﬁ
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Z· SEDLEC

V¯ROBA
DRAKÒ
Podzim byl a je ve znamení
pou‰tûní drakÛ. Ale kter˘ kluk
nebo holka se mohou pochlubit vlastnoruãnû vyroben˘m
drakem? Se ãtvrÈáky jsme se o
pravé dráãky letos pokusili.
V˘sledky nebyly sice u v‰ech
perfektní, ale pﬁi zkou‰ce na
‰kolní zahradû obstála vût‰ina
drakÛ velmi dobﬁe.
Text a foto Hana Nekolová
âtvrÈáci na ‰kolní zahradû
po zkou‰ce létání drakÛ.

VELHARTICE
V témÏe termínu jsme se s na‰imi
nejmen‰ími, vlãaty a svûtlu‰kami, ocitli
ve stﬁedovûku a promûnili se v rytíﬁe a
dvorní dámy! Návrat do minulosti byl o to
vûrohodnûj‰í, Ïe jsme ony dva dny, plné
ãar a kouzel, strávili pﬁímo v podhradí.
Ani dé‰È a skuãení vûtru nám nebyly pﬁekáÏkou, naopak trefnû dotváﬁely atmosféru mystického stﬁedovûku.
A co se dûtem nejvíce líbilo?
Aniãka Vaãkáﬁová: „Líbila se mi prohlídka na hradû Velhartice.“
Ondra Mal˘ – Ro‰árd: „Mnû se líbila dﬁevûná socha loupeÏníka.“
Haniãka Krumposová: „Líbil se mi hrad,
kter˘ zaãal stavût v roce 1290 Bohumil.
Taky padací most byl krásn˘.“
Pavlík HuÀka – Taxík: „Nejvíce se mi
líbila prohlídka a poustevník.“
Viktorka Skolková: „Bílá paní byla krásná!“
Karolína Koskubová
Foto Jaroslava Lencová

Na Okoﬁi.

V ¯ P R AVA N A O K O ¤
Druh˘ ﬁíjnov˘ víkend strávila star‰í ãást
na‰eho oddílu v Roztokách u Prahy v
místní skautské osadû. V˘let byl jedineãn˘
tím, Ïe si kaÏd˘ ãlen oddílu s sebou mohl
vzít nûjakého kamaráda, coÏ se obvykle
nestává. Díky tomu byl program zamûﬁen˘ hlavnû na seznamování a t˘movou
spolupráci. V sobotu jsme se vydali na
hrad Okoﬁ, kter˘ byl od nás 14 km. Po
prohlídce jsme nav‰tívili cukrárnu, na
louce pod hradem si zahráli bûhací hru na
zahﬁátí. Jela správná skupinka lidí a doufám, Ïe podobnou v˘pravu zase nûkdy
uskuteãníme.
Jaroslava Lencová

Bûhací hra.
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Obãanské sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch STAROPLZENECKO
Vás zve na 2. roãník o zlat˘ pohár

„STAROPLZENECKÁ VA¤EâKA“
Druh˘ roãník „STAROPLZENECKÉ VA¤EâKY“ ponese název

„BRAMBOROVÉ HRÁTKY“
SoutûÏící si doma pﬁipraví pokrm, kde hlavní pﬁísadou budou BRAMBORY! Po odevzdání odborné porotû bude nalepeno
Va‰e jméno na dno tácku, abychom v˘robky mohli posoudit nezávisle. První 3 místa budou ohodnocena Zlat˘mi poháry a diplomy. Novinkou druhého roãníku je soutûÏ o pohár publika.
Místo konání je opût v Music clubu u ·ilhánkÛ na námûstí dne 7. 11. 2009 ve 14.00 hodin.
Vstupné: soutûÏící zdarma, dospûlí 20,-; dûti zdarma
SoutûÏe se mohou zúãastnit i neãlenové na‰í organizace. Po vyhlá‰ení vítûzÛ budou stejnû jako minul˘ rok v‰echny pokrmy
rozdány ke konzumaci formou ‰védsk˘ch stolÛ. Na Va‰i úãast se tû‰í OSZP - STAROPLZENECKO.
Jan Skﬁivánek

DRAKIÁDA 2009
JiÏ druh˘m rokem poﬁádalo Rodinné centrum Dráãek úspû‰nou Drakiádu. Konala se v sobotu 10.10.2009 na fotbalovém
hﬁi‰ti ve Starém Plzenci a zúãastnilo se asi 60 rodiãÛ s dûtmi.
Draci bohuÏel létali jen málo, neboÈ poãasí nepﬁálo a vítr foukal
jen málo. Pﬁesto bylo o zábavu postaráno, protoÏe byla pro dûti i
dospûláky pﬁipravena stanovi‰tû s vesel˘mi disciplínami, jako
skoky v pytli nebo vû‰ení prádla. A na kraji lesa zase mûl skﬁítek
Podzímek dobrodruÏnou stezku, na kterou vyráÏely celé rodinky,
aby splnily skﬁítkovy zapeklité vûdomostní úkoly. Odmûnami
byly diplomy a medaile, jak jinak neÏ z ãokolády. Závûrem probûhla soutûÏ o nejlépe
naﬁezan˘ ‰pekáãek. Porota mûla opravdu tûÏkou volbu, v‰echny ‰pekáãky byly originální, umístûní bylo tûsné. Následnû se v‰echny ‰pekáãky s chutí snûdly.
Celé odpoledne se moc vyvedlo, v‰ichni zúãastnûní se pobavili a tû‰í se na dal‰í roãník Drakiády.
RCD chystá na listopad dal‰í akci pro malé i velké, a tou je lampiónov˘ prÛvod. Bude
se konat 11.11.2009 od 17.00 hod. Sejdeme se u Lidového domu ve Starém Plzenci a
s rozsvícen˘mi lampiónky pÛjdeme na HÛrku k rotundû. Pﬁijìte, za rozzáﬁená dûtská
oãka to pﬁece stojí.
Lenka Herejková
Foto Petra Legátová

Dráãci se sv˘mi draky.

PODùKOVÁNÍ
JiÏ druh˘ rok se plzenecká ﬁímsko-katolická farnost pﬁipojuje k akci „·ikovné ruce pro hospic AneÏky âeské v âerveném
Kostelci“, která se letos uskuteãnila 9. ﬁíjna.
KrouÏek ‰ikovn˘ch rukou Ïen ze Starého Plzence se zúãastnil a pﬁispûl i tentokrát bohatou zásilkou. Jistû se líbily vkusnû provedené háãkované i pletené pokr˘vky, rÛzné druhy pol‰táﬁÛ, teplé háãkované baãkorky, vánoãní ozdoby, obdivuhodnû uháãkovan˘ ‰álek s talíﬁkem, pro dûti plno panáãkÛ, ta‰tiãek, mot˘lkÛ a dal‰ích hezk˘ch v˘robkÛ.
V‰em piln˘m dárkyním srdeãné díky!
V˘tûÏek z akce bude vûnován na provoz hospice a rozvoj domácí hospicové péãe v oblastní charitû âerven˘ Kostelec.
Milena Chladová
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ÎÍT JAKO âLOVùK MEZI LIDMI
Reaguji na ãlánek pana dr. Háka, 2. místostarosty, v minul˘ch RadyÀsk˘ch listech
pod názvem „Obãané mûsta a likvidace
odpadních vod“. Souhlasím s jeho názorem, Ïe Ïijeme v civilizovaném svûtû a pro
vût‰inu lidí je nepﬁíjemné zneãi‰tûné
ovzdu‰í. Stejnû nepﬁíjemn˘ zápach jako
z odpadních vod je i kouﬁ z rodinn˘ch
domÛ, kde se spaluje komunální odpad
kromû urãeného paliva. Z obsahu ãlánku
je zﬁejmé, Ïe vedení mûsta má zájem
o ãisté a zdravé Ïivotní prostﬁedí.
Továrna Pronap s. r. o., která je majetkem mûsta, zamûstnává 80 lidí, z toho 84
% zamûstnancÛ tvoﬁí dûlníci, kteﬁí pracují
ve 3smûnném provozu. Pro tuto továrnu je
urãená jedna pracovnice na úklid, na zkrácen˘ pracovní úvazek. Její pracovní náplní
je úklid kanceláﬁí, schodi‰tû, chodeb
a sociálního zaﬁízení (‰aten, um˘váren,
sprch a toalet). Úklid v‰ech prostor, pro
uveden˘ poãet zamûstnancÛ a s ohledem
na zkrácenou pracovní dobu paní uklízeãky, nelze provádût kaÏd˘ den. Z televiz-

ních reklam se dozvídáme, kolik bakterií
se vyskytuje na toaletách. Nûkteﬁí pracovníci, v dobû tﬁít˘denní pracovní neschopnosti uvedené pracovnice, se obávali v˘skytu
Ïloutenky. Proti úrovni vykonané práce
paní uklízeãky nejsou Ïádné pﬁipomínky.
Sociální prostory, zvlá‰tû sprchy a toalety,
by mûly b˘t ale ãisté kaÏd˘ den. Snad si to
etika postavení ãlovûka ve spoleãnosti
i vyÏaduje. Návrh, aby o tomto poÏadavku
rozhodl krajsk˘ hygienik, byl zamítnut˘.
Paní uklízeãka je zaﬁazená do nejniÏ‰í dûlnické tarifní tﬁídy. Je na zváÏení majitele
spoleãnosti, zdali tato úspora ve mzdov˘ch nákladech na úkor hygieny je správn˘m rozhodnutím.
Ranní smûna konãí v 14.05 hod. a v pánské ‰atnû se sejde pﬁibliÏnû 15 aÏ 18 pracovníkÛ, kteﬁí se chtûjí osprchovat a stihnout vlak nebo autobus, kter˘ odjíÏdí pﬁed
pÛl tﬁetí. V pouÏívání je pouze jedna sprcha. Nyní jiÏ odtéká, dﬁíve se musel jeden
po druhém brouzdat v pouÏité vodû. Je pﬁislíbeno, Ïe z pûti sprch se zprovozní ãtyﬁi.

OPRAVA DATA V âLÁNKU O VLADIMÍRU HAVLICOVI
ZVE¤EJNùNÉM V ¤ÍJNOVÉM VYDÁNÍ RADY≈SK¯CH LISTÒ
V recenzi na v˘stavu grafik Vl. Havlice
jsem nedopatﬁením uvedla datum 986
jakoÏto datum v˘roãí první písemné zmínky o St. Plzenci. Ve skuteãnosti se jedná
o datum 976, kdy - jak popisuje kronika
abaty‰e Adelheid nûmeckého klá‰tera
z Villachu – se konala známá bitva v údolí
„iuxta Pilisini urbem“, tedy poblíÏ mûsta
Plznû. Za pomoci posádky z hradu ãeské
vojsko tehdy v létû porazilo nûmecké
pomocné oddíly, které spûchaly posílit

vojsko císaﬁe Oty II. Císaﬁ napadl âechy,
aby pokoﬁil kníÏete Boleslava II. a bavorského vévodu Jindﬁicha, jenÏ u Boleslava
hledal proti nûmu zastání. Nûmci byli pﬁekvapeni nazí pﬁi koupání a pobiti (padl
tam i bratr zmínûné abaty‰e). Po této
poráÏce se Ota II. z âech stáhl, ale nakonec dosáhl svého, vévoda Jindﬁich se pﬁí‰tí rok pokoﬁil. TutéÏ zprávu opsal
a o detaily roz‰íﬁil r. 1080 kronikáﬁ Dûtmar
Merseburgsk˘.
Mgr. Anna Velichová

Mapka z knihy Poãátky PﬁemyslovcÛ od autora Du‰ana Tﬁe‰tíka

Jaká situace je v dámské ‰atnû, nevím. Na
noãní smûnû si pracovníci stûÏují na chlad
a na ranní smûnû, v hork˘ch letních dnech,
na zápach z ãistiãky nebo z jin˘ch zdrojÛ,
o kter˘ch se pí‰e ve zmínûném ãlánku RL.
Vracím se opût k tomuto ãlánku
a z mého osobního pohledu nesouhlasím
s postihováním domnívan˘ch viníkÛ.
Nejsem pﬁesvûdãen˘, Ïe to vyﬁe‰í situaci,
pokud skuteãnû v‰ichni a ve v‰em nepﬁijmeme rozhodnutí, Ïe nebudeme nikomu
a niãemu ‰kodit a Ïe chceme Ïít jako ãlovûk mezi lidmi. Snad kaÏd˘ z nás má zku‰enosti, Ïe neplatí pro kaÏdého „stejn˘
metr“. Nûkteﬁí postih citelnû pocítí, pro
jiné mÛÏe b˘t zanedbateln˘, jiní ho zahrnou do nákladÛ firmy nebo nûkoho mine
z osobních vztahÛ, spoleãenského postavení apod. Jsem pﬁesvûdãen˘, Ïe ãlánek
pana dr. Háka, 2. místostarosty, zapÛsobil
na nás na v‰echny i na spoleãnosti, Ïe
nebude pﬁí‰tû dÛvod o tûchto a podobn˘ch
problémech psát.
Ing. Josef ·irok˘

âTVRTSTOLETÍ KRUHU
P¤ÁTEL HUDBY
Dne 20. ﬁíjna 2009 zahájil Kruh pﬁátel
hudby ve Starém Plzenci svou jubilejní
25. sezónu.
V obﬁadní síni radnice se v podveãer
se‰li pﬁíznivci váÏné hudby, aby se zaposlouchali do skladeb J. Haydna, W.A.
Mozarta a B. MartinÛ, které pﬁednesli
mladí, talentovaní a mezinárodnû uznávaní interpreti: houslistka Jana Voná‰ková –
Nováková, klavírista Petr Novák a violistka Jana Vavﬁínková.
I pﬁes souãasnou kultuﬁe v‰eobecnû
nepﬁíznivou dobu se díky zaplnûnému
sálu posluchaãi ukázalo, Ïe tradice koncertÛ váÏné hudby v na‰em mûsteãku
nezanikne.
Do konce leto‰ního roku se je‰tû mÛÏeme tû‰it na listopadov˘ koncert klavírního kvarteta Ad libitum a na tradiãní
Vánoãní koncert, kter˘ se moÏná uskuteãní jiÏ v kostele Narození P. Marie na
Malé Stranû. Více informací najdete
v kulturní rubrice tohoto zpravodaje.
Text a foto Eva Vlachová
Mladé
mezinárodnû
uznávané
koncertní
umûlkynû
zleva Jana
Voná‰ková Nováková
a Jana
Vavﬁínková
pﬁi koncertním vystoupení ve Starém Plzenci.
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FIRMA ROKU 2009

2009

A

J

ZE

CE NA
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VIN
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FIR

U

Ing. Pavel
Císaﬁ – majitel
prestiÏní ceny
Hospodáﬁsk˘ch
novin Firma
roku 2009 za
PlzeÀsk˘ kraj.

ODÁŘSKÝC
SP

H

HO

Cenu Hospodáﬁsk˘ch novin Firma roku
2009 za PlzeÀsk˘ kraj získala spoleãnost
CÍSA¤, v.o.s., ze Starého Plzence. Zakladatelem firmy je ing. Pavel Císaﬁ, kter˘
zaãal podnikat jiÏ v roce 1991 jako zástupce renomovaného nûmeckého v˘robce

Ň S KÝ K R

diagnostiky podvozkÛ motorov˘ch vozidel. V roce 1997 se firma zaãala podílet na
v˘robû a v˘voji nejmodernûj‰ích poãítaãov˘ch zku‰eben brzd a tlumiãÛ. Dnes je
CÍSA¤, v.o.s., ve svém oboru v˘znamn˘m
konkurentem nadnárodních spoleãností.
V˘jimeãné postavení na trhu potvrzuje i
sv˘mi inovacemi, za které získává ãetná
v˘znamná ocenûní. Napﬁíklad na prestiÏním veletrhu AUTOTEC 2008 v Brnû získala za zvedák AQUA-LIFT cenu za nejlep‰í exponát AUTOTEC PRIX 2008. Staroplzenecká firma CÍSA¤, v.o.s., bude
reprezentovat PlzeÀsk˘ kraj v celostátním
finále soutûÏe, které vyvrcholí galaveãerem dne 26. listopadu v pﬁímém pﬁenosu
âeské televize na kanálu âT 24.
Redakce

„ Z N Á M ù C E L¯ S V ù T … “
Pod tímto heslem se ve dnech 22.-24. ﬁíjna 2009 v prostorách Domu kultury INWESTK v Plzni uskuteãnil jiÏ pát˘ roãník Veletrhu cestovního ruchu PlzeÀského kraje ITEP
2009.
Mûsto Star˘ Plzenec se stejnû jako v posledních dvou letech prezentovalo samostatn˘m v˘stavní stánkem s bohatou expozicí. Veletrhu se zúãastnilo celkem 129 ãesk˘ch a
zahraniãních vystavovatelÛ (obce, mûsta, cestovní kanceláﬁe, hotely, dopravci, reklamní
studia, média aj). Po celou dobu konání veletrhu probíhal ve velkém sále domu kultury
bohat˘ doprovodn˘ program, ve kterém mûli moÏnost náv‰tûvníci ocenit nejen skvûlé
v˘kony úãinkujících umûlcÛ, ale mohli také ochutnat rÛzné produkty vystavovatelÛ.
Lidé zastavují se u stánku mûsta Star˘ Plzenec upoutala velkoplo‰ná fotografie rotundy sv. Petra a Pavla s dominantou hradu Radynû. Mnozí PlzeÀané pﬁitom potvrdili dávno
známou pravdu: „KdyÏ se vracím z cesty domÛ a na obzoru se objeví silueta Radynû, tak
si jiÏ pﬁipadám jako doma.“
Eva Vlachová
Foto Lenka Benediktová

Mgr. Milena Benediktová a Eva Vlachová u v˘stavního
stánku mûsta Star˘ Plzenec.
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DO SEZÓNY 2009/2010 VSTOUPILI PLZENEâTÍ FLORBALISTÉ ÚSPù·Nù
Úvod do sezóny je vÏdy dÛleÏit˘ a TVK bylo zãásti tvoﬁeno právû hráãi
a velmi oãekávan˘. Nejinak tomu bylo TVK, Retem, Holendou a Sutrem a spolu
tentokrát. Druhou ﬁíjnovou nedûli v Tluã- s nûkolika mlad˘mi dinsk˘mi nadûjemi je
né vypukla 2. BLMF a v dopoledním doplÀovala trojice zku‰en˘ch hráãÛ, kteﬁí
programu bylo místo pro tﬁi zápasy plze- asi i letos budou nastupovat v první lize za
neckého INet Home. Od devíti hodin A-t˘m. Dino bylo od prvních minut aktivna‰e ãervenobílé borce ãekali v‰erub‰tí nûj‰í neÏ V‰eruby a vypadalo to na vyrovhráãi, od 10:30 béãko plzeÀského Dina nanou partii. Druhá polovina prvního
a od 11:30 Diablos.
poloãasu ale zápas rozhodla, a to ve proPrvní zápas zaãal s ãasov˘m posunem, spûch plzeneckého INet Home. Góly
a tak jej nakonec stihl i kouã Plzence, kte- Pavla ÎiÏky, Michala Parláska a Jaroslava
rého v podzimním ránu zklamala technika. Benedikta znamenaly pohodlné poloãasoDruhé zklamání dne ho ãekalo po zji‰tûní, vé vedení 3:0, k nûmuÏ je‰tû svou druhou
Ïe dvû nové plzenecké akvizice - Luká‰ Vlas a Veronika
Kreidlová - z dÛvodÛ nikomu
neznám˘ch
nedorazily
vÛbec. I tak se INet Home
se‰el v poãtu 7 lidí do pole
a dvou brankáﬁÛ, coÏ na hru
pohodlnû staãilo a ve dvou
formacích a s jedním náhradníkem jsme mohli vstoupit
do boje proti TFS V‰eruby.
V‰erub‰tí postoupili z druhého místa v loÀském roãníku
tﬁetí ligy o ligu v˘‰e a ani zde
nehodlají hrát druhé housle.
SmÛlou pro nû byla absence
jejich nejdÛleÏitûj‰í postavy,
Ondﬁeje Valíãka. SvÛj první
duel v druhé lize zaãali
v bílém hrající borci V‰erub
opatrnû a na‰im hráãÛm
dávali hodnû prostoru. To se
jim vymstilo záhy, kdy po
pﬁihrávce Michala Parláska
skóroval Jan Ullmann. Je‰tû Martin ÎiÏka stﬁílí pát˘ gól Plzence do sítû plzeÀského Dina.
do poloãasu se podaﬁilo
vedení zv˘‰it, kdyÏ míã vybojoval opût branku pﬁidal Benedikt a po korekci ze
Parlásek a pavouky z otoãky vymetl Bene- strany Dina na 5:1 zv˘‰il mazáckou kliãdikt. Ani poloãasová pﬁestávka v‰ak bílé kou z úniku Martin ÎiÏka. Tlak Dina gradruÏstvo nevyprovokovala k vût‰í snaze doval a ãerné druÏstvo z nûj vytûÏilo dvû
a Plzeneãtí dvougólové vedení dobﬁe brá- branky. Na více neÏ na stav 5:3 to ale
nili. AÏ v posledních pûti minutách pﬁi‰el nestaãilo.
souvislej‰í tlak a vysunuté napadání stran
Tﬁetí zápas nám pﬁivedl do cesty soupeV‰erub, s ãímÏ mûli na‰i hráãi celkem pro- ﬁe v této soutûÏi z nejtûÏ‰ích. Vínoví Diabblémy. KdyÏ ale propadla obrana, druÏstvo los po sestupu do 2. ligy v roce 2007 obû
podrÏel v˘bornû chytající Koláﬁ. FbK INet dvû následující sezóny bojují o návrat aÏ
Home Star˘ Plzenec - TFS V‰eruby 2:0.
do posledních kol. Ani letos se jejich
Druh˘ zápas jsme hráli proti druhému snahy nebudou od tûch v pﬁede‰l˘ch sezót˘mu, kter˘ vloni ãeﬁil vody o ligu níÏe, nách pﬁíli‰ li‰it, o ãemÏ svûdãí i neb˘valé
tentokrát proti pﬁes baráÏ postoupiv‰ímu mnoÏství hráãÛ, kteﬁí na 1. kolo druhé ligy
FBC DINO “B”. To ov‰em mezi sezónami v barvách Diablos pﬁicestovali. 9 lidí vãethodnû zmûnilo tváﬁ. Po slouãení Dina nû brankáﬁe, 9 pﬁekáÏek k bodÛm. Fyzicky

hrající Diablos zápas rozhodli hned
v zaãátku. Po dvanácti vteﬁinách se prosadili po kﬁídle a po tﬁech minutách pﬁidali
druh˘ gól. Do té doby bezzub˘ Plzenec
teprve nyní zaãal pronikat do útoãného
pásma, z ãehoÏ vytûÏil po faulu na Parláska samostatn˘ nájezd, kter˘m na 1:2 sníÏil
Benedikt. Diablos ale dál ukazovali, co je
zdobí, a náskok po individuálních chybách
snad v‰ech plzeneck˘ch hráãÛ nakupili aÏ
do závûreãného stavu 1:6.
V prvním kole tedy FBK INet Home
Star˘ Plzenec ve sloÏení Daniel Koláﬁ,

Foto Daniel Koláﬁ

Martin ·kubal, Matûj Archalous, Jaroslav
Benedikt, Ondﬁej âiÏmáﬁ, Michal Parlásek, Jan Ullmann, Martin ÎiÏka a Pavel
ÎiÏka vybojoval ze 3 zápasÛ cenné 4 body
a stejnû jako vloni mu v prvním kole body
sebralo pouze druÏstvo Diablos. Doufejme, Ïe zbytek sezóny se v duchu opakování loÀska neponese, Plzeneãtí budou vítûzit ãastûji, a vyhnou se tak boji o záchranu.
První kolo ligy ukázalo, Ïe soutûÏ bude
opût velmi vyrovnaná, ale Ïe, alespoÀ
v porovnání s t˘my, se kter˘mi se poãítá
spí‰e do dolní poloviny tabulky, nám vlak
neujíÏdí.
Pavel ÎiÏka
FbK INet Home Star˘ Plzenec
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POLICIE âESKÉ REPUBLIKY NA JIÎNÍM PLZE≈SKU
3. díl: Rozhovor s vedoucím obvodního oddûlení policie Star˘ Plzenec –
1. ãást
Pro tﬁetí díl seriálu jsme poÏádali vedoucího obvodního oddûlení komisaﬁe npor.
Bc. Libora Blahutu o krátk˘ rozhovor,
kter˘ je tvoﬁen vámi zaslan˘mi otázkami.
1. Proã jste ‰el k Policii âR?
Toto mé rozhodnutí bylo ovlivnûno jiÏ
od dûtství, neboÈ otec i str˘c slouÏili
u policie. Mûl jsem na své budoucí povolání pomûrnû ucelen˘ pohled.
2. Policie prochází velk˘mi zmûnami.
Jak tyto zmûny vnímáte Vy?
Jako logické vyústûní v‰eobecnû probíhajících zmûn a procesÛ v lidské spoleãnosti. Celkovû lze hodnotit, Ïe policie neustále prochází a bude procházet v˘vojem,
kter˘ beze zmûn nelze jinak uskuteãnit. Za
roky mnou vykonané sluÏby do‰lo k ﬁadû
velk˘m, pﬁevratn˘m ãi mal˘m zmûnám.
Podle mého názoru je v‰ak podstatné,
v jaké kvalitnû jsou na tyto zmûny pﬁipraveni samotní policisté.
3. Obvodní oddûlení policie, kde jste
vedoucím, pÛsobí na pomûrnû rozsáhlém
území. Mohl byste ho pro na‰e ãtenáﬁe,
kteﬁí neãetli pﬁedchozí díl, v krátkosti
charakterizovat ?
Jedná se celkovû o 22 obcí, jmenovitû
Star˘ Plzenec, Sedlec, Letkov, Tymákov,
Mokrou‰e, LhÛta, ·Èáhlavy, ·Èáhlavice,
Nezbavûtice, Chválenice, Îelãany, Chouzovy, Losiná, ·tûnovice, Útu‰ice, Robãice,
âiÏice, Pﬁedenice, Netunice, Nebílovy,
Nebílovsk˘ Borek, ·tûnovick˘ Borek o celkovém poãtu obyvatel nûco kolem 13.000
obyvatel. Nás sluÏební obvod, kter˘ je tzv.
pﬁímûstsk˘ s Plzní a sousedí i s dal‰ími
b˘val˘mi okresy (PlzeÀ-sever, Rokycany)
a má charakteristické problémy jaké jsou
ve vût‰ích mûstech. Co se t˘ãe stanoveného poãtu obyvatelstva, jak lze vyvodit
z dostupn˘ch statistick˘ch údajÛ, je tento
nepﬁesn˘. Dovolím si tvrdit, Ïe neustále
dochází k nárÛstu poãtu obyvatelstva, coÏ
dokazují napﬁíklad rozsáhlé v˘stavby rod.
domkÛ a dal‰ích objektÛ po celém na‰em
sluÏebním obvodû (zejména St.Plzenec,
Letkov, Tymákov, ·tûnovice, atd.) Jak také
nûkdy konstatuji obyvatelstvo nám
narÛstá, vãetnû problémÛ s tímto spojen˘ch, bohuÏel v‰ak tabulkov˘ (nikoli fyzick˘) poãet policistÛ zÛstává stejn˘.
4. Dal‰í otázka na kterou se obãané
ptají je místní kriminalita. MÛÏete nám
pﬁibliÏnû ﬁíci, kolik kriminálních pﬁípadÛ
jste v tomto roce jiÏ zaznamenali?
O jakou trestnou ãinnost se nejãastûji jednalo?
âásteãnû jsem se pokusil naznaãit na‰e
problémy v pﬁedchozí otázce. Co se t˘ãe

leto‰ního roku, tak od 01.01.2009 ke dni podstatnû navrch, neboÈ na místû páchání
16.10.2009) evidujeme 133 trestn˘ch ãinÛ. trestného ãinu se zdrÏují velmi krátkou
U kriminálních pﬁípadÛ, které se nám dobu a tím ménû zanechávají po sobû kriv
zákonné
lhÛtû (do dvou
mûsícÛ) nepodaﬁí objasnit
(napﬁ. zji‰tûním pachatele), tak se tûmito pﬁípady stále
zab˘váme a to
pﬁes skuteãnost,
Ïe byly tzv.
odloÏeny. Tyto
pﬁípady stále
analyzujeme
a vyhodnocujeme. Mnohdy
i takto odloÏené
pﬁípady se nám
daﬁí objasnit
v souvislosti
s jin˘mi kriminálními pﬁípady spáchan˘mi
mimo ná‰ sluÏební obvod
a
dokonce
i region. Z uvedeného celkov é h o p o ã t u Bc. Libor Blahuta, ved. OO PâR Star˘ Plzenec
pﬁevaÏuje tzv.
majetková trestná ãinnost, coÏ ãiní 75 pﬁí- minalisticky doloÏen˘ch stop. Je velmi slopadÛ. Ve sledovaném období se nejãastûji Ïité pak tuto trestnou ãinnost prokázat.
jedná o pﬁípady vloupání do prodejen Mnohdy i pﬁes skuteãnost, Ïe se nám podaa restauraãních zaﬁízeních. ZároveÀ v této ﬁí zajistit napﬁ. odcizené vûci v zastavároblasti se nám podaﬁil sníÏit stav trestné nách, nebo u jin˘ch osob. Tûchto pro nás
ãinnosti krádeÏe vloupáním do rodinn˘ch nepﬁízniv˘ch skuteãností jsou si pachatelé
domkÛ a víkendov˘ch chat. Ke sníÏení velmi dobﬁe vûdomi. BohuÏel pﬁes neustátohoto nápadu sehrály svou roli také rÛzné lou medializaci tûchto pﬁípadÛ obãané
faktory. Mohu zhodnotit, Ïe obãané si lépe tûmto pachatelem v podstatû usnadÀují
chrání a zabezpeãují své objekty a majetek jejich nezákonnou ãinnost tím, Ïe ve vozidrÛzn˘mi bezpeãnostními prvky a systémy. lech ponechávají cenné vûci.
Také ze strany policistÛ OOP Star˘ Plzenec jsou provádûny preventivnû-bezpeã5. U kolika z tûchto pﬁípadÛ se podaﬁilo
nostní akce zejména ve smûru kontrol odhalit pachatele?
v chatov˘ch oblastech. V na‰em sluÏebním
Z celkového poãtu 133 pﬁípadÛ se nám
obvodû tato akce napﬁíklad probûhla podaﬁilo objasnit, tedy zjistit pachatele
zaãátkem leto‰ního roku. Tato akce byla celkem u 71 pﬁípadÛ, coÏ ãiní necel˘ch 54
zároveÀ i medializována. V souãasné dobû procent.
tyto vût‰í a dÛkladnûj‰í kontroly probíhají
v tomto období. Kdo si to správnû vyhodPokud vás nûco zajímá právû z oboru
notil, tak je to pﬁed zahájením a po ukon- dopravní policie, mÛÏete své dotazy psát
ãení rekreaãní sezóny. Mnozí obãasné na email pispj@mvcr.cz, nebo volat na
mohou mít názor, Ïe tyto dvû periodické mobilní telefon 724 182 358. VyuÏít mÛÏekontroly nejsou a nemusí b˘t aÏ tak dosta- te i SMS zpráv.
ãující. Samozﬁejmû, kontrolám objektÛ
komisaﬁ por. Bc. Libor Pilaﬁ
a zejména ve vztahu k objektÛm, kde do‰lo,
preventivnû informaãní skupina PJ
nebo mÛÏe dojít ke spáchání trestné ãinnosti se vûnujeme v kaÏdodenní ãinnosti
Na pokraãování 2. ãásti rozhovoru
v rámci obchÛzkové sluÏby.
s vedoucím obvodního oddûlení policie
Dále pak nejvût‰ím problémem aãkoli Star˘ Plzenec, komisaﬁem npor. Bc. Libostatisticky nespadá do majetkové trestné rem Blahutou, se mohou ãtenáﬁi
ãinnosti je tzv. autokriminalita, tedy vlou- tû‰it prosincovém vydání RadyÀsk˘ch
pání do motorov˘ch vozidel. V této proble- listÛ. (red)
matice mají pachatelé této trestné ãinnosti
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PRONÁJEM NEBYTOV¯CH PROSTOR

INZERCE
Prodám 10 l kastrol – nov˘, nepouÏit˘,
cena dohodou. Tel.: 723 018 865.

●

● Prodám horské dívãí kolo – poloviãní,
Ïluté, zn. Author, nové, nepouÏité. Cena
2.500 Kã. Dále prodám dûtskou nerez
kolobûÏku, cena 400 Kã. Tel.: 733 189
188.
● Pronajmu nov˘ byt 1 + kk o celk. plo‰e
30 m2 v Tymákovû. Byt je ve 3. patﬁe cihlového domu z r. 2008, orientován na jiÏní
stranu, ãásteãnû zaﬁízen (kuch. linka, TV,
lednice, praãka) Tel.: 724 174 190.
● Daruji 2 koÈata (ãerné a mourovaté), i
jednotlivû. Odbûr koncem listopadu. Tel.:
732 688 575.

Prodám snowboard 125 cm, v pûkném
stavu, pouÏit˘ 2 sezóny, PC 12.000 Kã,
nyní 4.500 Kã + boty vel. 36, také lyÏaﬁské boty vel. 24,5. Tel. 604 244 495.
●

Prodám mrazák, obsah 50 l, jako nov˘,
levnû. Tel.: 377 966 943.

●

Pronajmu byt 1 + 1 v Plzni na Borech,
30 m2. Tel.: 739 686 578.

●

Prodám kombinovanou lednici s mrazákem Elektrolux, energ. tﬁ. A+, v˘‰ka 180
cm, 3 roky v provozu, plnû funkãní, PC
12.000 Kã, nyní 5.000 Kã. Tel.: 603 283
709.

●

RadyÀské listy
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Spoleãnost
PRONAP s. r. o.,
Jiráskova 218, St. Plzenec

NOVINKA
●

nabízí moÏnost pronájmu voln˘ch
nebytov˘ch prostor v administrativní
budovû spoleãnosti (Star˘ Plzenec,
Jiráskova 218).
Nabízené prostory se nachází ve II.
a III. nadzemním podlaÏí a jsou pﬁístupné samostatn˘m vchodem.
Jejich vyuÏití je vhodné ke kanceláﬁsk˘m a obchodním úãelÛm, popﬁ. pro
jednoduchou v˘robní ãinnost.
Pﬁípadní zájemci mohou kontaktovat
Ing. P. Blabola v sídle spoleãnosti
PRONAP s. r. o.,
tel.: 377 923 322, 606 634 141

●

●

Rychlé peníze
oproti zástavám
Vyﬁízení 2 aÏ 3 dny
Vyãistíme exekuce
na nemovitost

PÛjãky pouze
na obãansk˘ prÛkaz
Bez registru do 200 000 Kã
Kontaktujte nás:
605 307 272, 739 623 928

