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LEDEN 2008

VáÏení spoluobãané,
na prahu nového roku 2008 Vám v‰em
pﬁeji touto cestou pevné zdraví a pohodu ve
Va‰em Ïivotû.
Stalo se jiÏ pravidlem, Ïe poãátkem roku
se vût‰inou kaÏd˘ z nás zam˘‰lí nad tím,
jak˘ byl ten rok uplynul˘, jaké pﬁedsevzetí
a plány se mu podaﬁilo zrealizovat a splnit
a které naopak zÛstaly nesplnûné. Proto i já
bych se chtûl s Vámi podûlit o krátké zhodnocení minulého roku z pohledu na‰eho
mûsta.
Budeme-li hodnotit uplynul˘ rok 2007
jako celek, pak mÛÏeme ﬁíci, Ïe tento rok byl
pﬁedev‰ím rokem inventarizaãním. Inventarizaãním hlavnû proto, Ïe jsme z dÛvodu
nedobré ekonomické situace mûsta museli
poãátkem roku pﬁehodnotit plánované akce
a ãinnosti s ohledem na jejich dÛleÏitost
a moÏnost jejich profinancování. Tato situace nás donutila k tomu, Ïe jsme se pﬁedev‰ím v prvém pololetí zamûﬁili na rozpracované akce a na jejich zdárné dokonãení vãetnû jejich profinancování a závûreãného
vyhodnocení. Byl to téÏ rok, ve kterém jsme
mûli dost starostí s finanãními kontrolami jiÏ
dokonãen˘ch akcí, na které byly pouÏity
prostﬁedky z poskytnut˘ch finanãních dotací. Ne vÏdy a u kaÏdé akce byly splnûny stanovené dotaãní podmínky. Chtûl bych ﬁíci,
Ïe se nám podaﬁilo témûﬁ u v‰ech problémy
odstranit, a tak se vyhnout pﬁísnému trestu,
tj. vrácení dotace s patﬁiãnou pokutou. Pﬁes
ve‰keré tyto problémy se nám pﬁece podaﬁilo provést koneãnou úpravu komunikace
v ulici Sportovní a v ãásti Máchovy ulice,
které byly jiÏ del‰í dobu nesjízdné, nebo
obtíÏnû sjízdné.
Jako úspû‰nou akci, z pohledu zaji‰tûní
financování, lze hodnotit pÛdní vestavbu
základní ‰koly, kde se nám spoleãnû s pí
poslankyní Mgr. Levou podaﬁilo zajistit II.
dotaci na rok 2007 ve v˘‰i 10 mil. Kã, coÏ
umoÏnilo úspû‰né dokonãení celé akce ve
stanoveném termínu. Jistû vût‰ina z Vás si jiÏ
vzniklé prostory prohlédla. I kdyÏ k v˘sledkÛm této akce jsou z ﬁad nûkter˘ch obãanÛ
i zastupitelÛ rozdílné názory, myslím si stejnû jako vedení ‰koly, Ïe vzniklé prostory si
Ïáci této ‰koly zaslouÏí a Ïe je plnû ke své
spokojenosti vyuÏívají. Krom tûchto uveden˘ch akcí jsme samozﬁejmû v prÛbûhu celého roku provádûly práce a úpravy ve mûstû
podle potﬁeby a moÏností.
Budeme-li chtít hovoﬁit o v˘hledu do
tohoto roku, pak lze ﬁíci, Ïe dal‰í velkou
akcí, která jiÏ mûla b˘t v uplynulém roce
2007 zahájena, je kanalizace mûsta II. a III.
ãást. Jedná se, jak urãitû víte, o odkanalizování Malé Strany a Sedlce. Akce nebyla

Pﬁíbûh o narození JeÏí‰ka se jiÏ tradiãnû
odehrál právû na ·tûdr˘ den odpoledne
u kostela sv. Jana Kﬁtitele na Masarykovû
námûstí. O oblíbenosti tohoto pﬁedstavení
svûdãí kaÏdoroãnû se zvy‰ující poãet divákÛ. Snímky si pﬁipomeÀme pﬁíjemnou
vánoãní atmosféru, kterou vytvoﬁily úãinkující dûti spolu s bájeãn˘m hudebním
doprovodem.
Foto Eva Vlachová

zahájena, neboÈ stále ãekáme na vyhlá‰ení
v˘zvy k podání Ïádosti o evropské fondy,
bez nichÏ nejsme schopni akci zrealizovat.
Tato akce je pro mûsto velmi dÛleÏitá,
neboÈ podle procentuální v˘‰e dotace bude
moÏné odvodit, kolik prostﬁedkÛ z vlastních zdrojÛ bude muset mít mûsto k dofinancování. Pro urychlení termínu zahájení
realizace je v pﬁedstihu jiÏ zpracovaná
zadávací dokumentace, která je nutná pro
v˘bûr dodavatele stavby.
Velkou snahou bylo provést v roce 2007
alespoÀ u nûkolika málo ulic bezpra‰n˘
povrch komunikací a chodníkÛ. Z v˘‰e
uveden˘ch dÛvodÛ v‰ak realizace nebyla
moÏná. JelikoÏ si dobﬁe uvûdomujeme, Ïe
komunikace jsou jiÏ mnoho let tím nejvût‰ím a celá léta neﬁe‰en˘m problémem
mûsta a vût‰ina z Vás si na jejich stav právem stûÏuje, je v rozpoãtu mûsta pro rok
2008 urãena pﬁíslu‰ná finanãní ãástka na
zpracování projektÛ vytipovan˘ch komunikací prvního poﬁadí realizace. Projekty

jsou potﬁebné pro podání Ïádosti
o poskytnutí dotace. Kolik prostﬁedkÛ se nám podaﬁí zajistit,
ukáÏe prÛbûh roku.
Krom tûchto hlavních akcí budeme
v prÛbûhu celého roku zaji‰Èovat
jako doposud drobné investiãní
i neinvestiãní akce tak, aby vzhled a pobyt
v na‰em mûstû byl stále pﬁíjemnûj‰í.
VáÏení spoluobãané, cílem mého novoroãního pﬁíspûvku v Ïádném pﬁípadû není
detailní v˘ãet dokonãen˘ch a pﬁipravovan˘ch akcí, ale pouze zamy‰lení se nad
uplynul˘m obdobím, jeho úspû‰ností
a krátká informace o v˘hledu do nadcházejícího roku.
Byl bych rád, kdybych Vám po roce
mohl podat informaci o tom, Ïe na‰e zámûry a plány se daﬁí realizovat a Ïe se nám
podaﬁilo alespoÀ z ãásti na‰e mûsto upravit
a zútulnit, abychom my obyvatelé mûsta
i jeho náv‰tûvníci mohli b˘t spokojeni.
V závûru dovolte, abych Vám je‰tû jednou jménem sv˘m i ostatních ãlenÛ rady
mûsta popﬁál do nového roku 2008 hodnû
zdraví, spokojenosti, vzájemné tolerance
a sná‰enlivosti. Pﬁeji nám v‰em, aby se
nám daﬁilo postupnû budovat mûsto krásnûj‰í a krásnûj‰í.
Zdenûk Matas
starosta mûsta
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listy udûlované pﬁi slavnostních pﬁíleÏitostech Vlastenecko-dobroãinnou obcí
baráãníkÛ Star˘ Plzenec;
souhlasila s poﬁízením vánoãní v˘zdoby Masarykova námûstí a povûﬁila starostu její realizací.
27. schÛze – dne 29. listopadu 2007
OBSAH
ÚVODNÍK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ZE ÎIVOTA MùSTA . . . . . . . . . . . . . 2–4
SERIÁL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PRÁVNÍ VÁM RADÍ. . . . . . . . . . . . . . . 5
KULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
NA·E ·KOLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–9
JUNÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PION¯R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SPOLEâENSKÉ ORGANIZACE . . . . 10
KOLPINGOVA RODINA . . . . . . . . . . 11
âTENÁ¤I PÍ·Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
STALO SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–14
RÒZNÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Informace ze schÛzí Rady mûsta
Starého Plzence
26. schÛze – dne 15. listopadu 2007
RM
schválila uzavﬁení smlouvy o budoucí
smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene na
pozemcích p.ã. st 480 a 289/3 a na
pozemcích veden˘ch ve zjednodu‰ené
evidenci p.ã. 290, 321 a 322 v k.ú. Sedlec
se spoleãností âEZ Distribuce, a.s. ve
vûci zam˘‰leného budování el. pﬁípojky
k domu ãp. 34 v Sedlci;
souhlasila se zv˘‰ením zápisného
a ceny kopírovacích sluÏeb v mûstské
knihovnû od 1.1.2008;
souhlasila í se zv˘‰ením vstupného do
rotundy sv. Petra a Pavla s platností od
1.1.2008;
schválila vydání naﬁízení ã. 2/2007
o vymezení úsekÛ místních komunikací,
na kter˘ch se pro jejich mal˘ dopravní
v˘znam nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost
odstraÀováním snûhu a náledí;
schválila plán zimní údrÏby místních
komunikací na zimní období 2007-2008;
vzala na vûdomí informaci o moÏnosti
získání dotace od PlzeÀského kraje na
opravu podlahy tûlocviãny Základní
‰koly Star˘ Plzenec roce 2008;
vzala na vûdomí zápis o kontrole
inventurního stavu dﬁeva provedené lesní
komisí dne 31.10.2007, kdy kontrolou
nebyly shledány v hospodaﬁení v mûstsk˘ch lesích Ïádné závady;
souhlasila s pouÏitím modifikovaného
znaku mûsta na ãestná uznání a pamûtní

RM
schválila uzavﬁení dodatku ã. 1 ke
smlouvû o v˘pÛjãce ze dne 12.12.2002
s Mateﬁskou ‰kolou Star˘ Plzenec, jehoÏ
pﬁedmûtem je roz‰íﬁení zapÛjãeného
movitého majetku o novû poﬁízené gastronomické zaﬁízení kuchynû M· v leto‰ním
roce;
uloÏila MûÚ pﬁedloÏit ZM ke schválení
návrh na prodej pozemku mûsta p.ã. st.
576/3 spoleãnosti L’OR special drinks
s.r.o. za cenu 1.000,- Kã za m2 s v˘hradou
zﬁízení pﬁedkupního práva pro mûsto;
vzala na vûdomí Ïádost Franti‰ka Ulãe
o prodej stavby bez ãísla popisného postavené na pozemku p.ã. st. 1182 v Nerudovû ulici a navazující spoleãnou zdí na
garáÏ Ïadatele, ale
nesouhlasila s prodejem stavby, navrhuje pouze moÏnost jejího pronájmu;
bere na vûdomí Ïádosti Ing. Jana
Kazdy a ZdeÀka Skaly o prodej stavebních pozemkÛ ve mûstû pro stavby rodinn˘ch domkÛ;
schválila návrh rozpoãtu Bytového hospodáﬁství a plán modernizací pro rok
2008;
uloÏila vedoucímu BH pﬁipravit do
31.1.2008 návrhy na rekonstrukci domu
s peãovatelskou sluÏbou v Havlíãkovû
ulici ãp. 191 a opravu prÛãelí Lidového
domu;
uloÏila místostarostovi Ing. Wohlmutovi a vedoucímu BH pﬁipravit ve spolupráci a s finanãní spoluúãastí TJ Sokol do
20.1.2008 projekt a podklady pro provedení rekonstrukce podlahy tûlocviãny
v Sokolovnû a poÏádat PlzeÀsk˘ kraj
o poskytnutí dotace na tuto akci v roce
2008;
souhlasila se zmûnami v pﬁíloze ã. 1
zﬁizovací listiny BH podle návrhu vedoucího BH;
vzala na vûdomí geometrick˘ plán na
rozdûlení pozemkÛ v lokalitû nové obytné
zóny Pod Hﬁi‰tûm na 32 stavebních parcel
a uloÏila MûÚ zajistit záznam novû oddûlen˘ch pozemkÛ do katastru nemovitostí;
stanovila odmûnu kronikáﬁce mûsta za
rok 2007 v dohodnuté v˘‰i;
stanovila termíny konání svatebních
obﬁadÛ na MûÚ v I. pololetí 2008 ve
dnech 19. ledna, 9. února, 15. bﬁezna, 19.
dubna, 24. kvûtna, 14. ãervna;
souhlasila, na návrh sociální komise,
s vykonáním pﬁedvánoãních náv‰tûv
obãanÛ mûsta Ïijících v sociálních zaﬁízeních a s poskytnutím vánoãních balíãkÛ
v hodnotû po 100,- Kã;

vzala na vûdomí kalendáﬁ kulturních
akcí poﬁádan˘ch ve mûstû v prosinci
2007;
souhlasila s uzavﬁením plánovací
smlouvy podle ustanovení stavebního
zákona se spoleãností Westav, spol. s r. o.
ve vûci budování obytné zóny v Sedlci;
souhlasila s poskytnutím finanãního
daru sportovnímu klubu SK SPORT team
Doli Star˘ Plzenec ve v˘‰i 2. 000,- Kã.

INFORMACE
MùSTSKÉHO Ú¤ADU
Czech POINT
ve Starém Plzenci
Mnoh˘m ze ãtenáﬁÛ RadyÀsk˘ch
listÛ jistû nebudou slova Czech
POINT neznámá, neboÈ poslední
dobou se nejen v tisku, ale v i ostatních sdûlovacích prostﬁedcích objevuje toto heslo stále ãastûji. Czech
POINT neboli âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál je
místo v˘konu státní správy, kde je
moÏné získat tzv. ovûﬁené v˘stupy
z registrÛ veﬁejné správy, t.j. zatím
z obchodního a Ïivnostenského rejstﬁíku a z katastru nemovitostí a v nejbliÏ‰í budoucnosti i z rejstﬁíku trestÛ.
Vydan˘ ovûﬁen˘ v˘stup se stává
veﬁejnou listinou.
Od 2. ledna leto‰ního roku je kontaktní místo Czech POINTu zﬁízeno
i na na‰em úﬁadu v budovû MûÚ ve
Smetanovû ulici ãp. 932 v kanceláﬁích ã. 6 a 8, kde v úﬁedních hodinách,
t.j. v pondûlí a ve stﬁedu od 7.30 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin je
moÏné v˘‰e uvedené ovûﬁené v˘stupy získat.
Vydávány jsou v˘pisy z listÛ vlastnictví veden˘ch v katastru nemovitostí a v˘pisy z obchodního a Ïivnostenského rejstﬁíku. K získání v˘pisu
z obchodního nebo Ïivnostenského
rejstﬁíku je tﬁeba uvést identifikaãní
ãíslo dotyãné spoleãnosti nebo fyzické osoby, k získání v˘pisu z katastru
nemovitostí je nutné znát název
katastrálního území a ãíslo listu vlastnictví, pﬁípadnû parcelní ãíslo pozemku ãi popisné ãíslo budovy.
Vydání v˘pisu podléhá úhradû
správního poplatku, kter˘ ãiní 100 Kã
za první stránku a 50 Kã za kaÏdou
dal‰í i zapoãatou stránku v˘pisu.
Ing. Zdenûk Kugler,
tajemník mûstského úﬁadu
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ZAJI·TùNÍ VE¤EJNÉHO PO¤ ÁDKU
Dne 10. prosince minulého roku schválilo zastupitelstvo mûsta na svém zasedání
vydání nové obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 1/2007 o stanovení podmínek pro poﬁádání, prÛbûh a ukonãení veﬁejnosti pﬁístupn˘ch taneãních zábav, diskoték a jin˘ch
kulturních podnikÛ k zaji‰tûní veﬁejného
poﬁádku.
Vyhlá‰ka je úãinná od 1. 1. 2008 a stanovuje fyzick˘m i právnick˘m osobám, které
budou na území mûsta poﬁádat taneãní zábavy, diskotéky a jiné kulturní podniky, nové

povinnosti a dále i ãasové termíny, ve kter˘ch lze tyto akce konat. Poﬁadatelé jsou
povinni konání takov˘ch akcí ohlásit pﬁedem mûstskému úﬁadu pﬁi splnûní dan˘ch
náleÏitostí a bûhem konání akce umoÏnit
povûﬁen˘m osobám provádûní kontroly
plnûní stanoven˘ch podmínek.
Do vyhlá‰ky je moÏné nahlíÏet v úﬁedních hodinách v podatelnû mûstského
úﬁadu v sekretariátu starosty v budovû radnice a v plném znûní je vyhlá‰ka rovnûÏ
pﬁístupná na internetov˘ch stránkách

P¤ÍâINY V¯PADKÒ VE¤EJNÉHO OSVùTLENÍ
V poslední dobû, a pﬁed cca 1 - 2 mûsíci zvlá‰tû, docházelo k ãast˘m v˘padkÛm
veﬁejného osvûtlení, zejména ve Vilové
âtvrti nad tratí v oblasti pod fotbalov˘m
hﬁi‰tûm. K tomu nám p. Medenci, kter˘
pro mûsto smluvnû zaji‰Èuje provoz veﬁejného osvûtlení, sdûlil následující:
K v˘padkÛm veﬁejného osvûtlení dochází
zpravidla pﬁi silném vûtru, neboÈ elektrické vedení na sloupech je provedeno neizolovan˘mi vodiãi, které se pﬁi tom mohou
rozhoupat tak, Ïe dojde k elektrickém
zkratu, následnému v˘padku jistiãe
a zhasnutí pﬁíslu‰né sekce osvûtlení. Oprava v takovém pﬁípadû, spoãívající v opûtovném nahození jistiãe, je provedena
hned druh˘ den ráno. Postupnû se mûsto
bude snaÏit, tak jak dovolí finanãní situace, nahrazovat neizolované vodiãe izolovan˘mi, ãímÏ tato pﬁíãina v˘padkÛ cel˘ch
sekcí veﬁejného osvûtlení zmizí.
Pokud docházelo v nedávné dobû k opakovanému v˘padku veﬁejného osvûtlení
v lokalitû pod hﬁi‰tûm, bylo to zpÛsobeno
tím, Ïe Energetické rozvodné závody provozující venkovní sítû napájení domácností silov˘m elektrick˘m napûtím, provádûly

v té dobû zámûnu neizolovan˘ch vodiãÛ
za vodiãe izolované a to ze stejn˘ch dÛvodÛ, jak bylo uvedeno v˘‰e. Na tûchto sloupech jsou rovnûÏ vodiãe napájení veﬁejného osvûtlení. Pﬁi této rekonstrukci sítû byla
souãasnû provádûna i v˘mûna napájecího
rozvadûãe za novûj‰í. Pﬁi zpûtném zapojování v˘vodÛ v novém rozvadûãi do‰lo
k zapojení dvou nezávisl˘ch okruhÛ elektrického osvûtlení na jedinou fázi, ãímÏ
do‰lo k jejímu dlouhodobému pﬁetûÏování
a následn˘m opakovan˘m v˘padkÛm
veﬁejného osvûtlení. Dnes je jiÏ tato závada odstranûna a k v˘padkÛm veﬁejného
osvûtlení v lokalitû pod hﬁi‰tûm by jiÏ
docházet nemûlo.
Pravdou ov‰em zÛstává, Ïe celkov˘ stav
sítû veﬁejného osvûtlení v na‰em mûstû je
neuspokojiv˘ a vyÏadoval by celkovou
rekonstrukci. Na to v‰ak chybûjí prostﬁedky v mûstském rozpoãtu, a tak rekonstrukci, tj. rozvod izolovan˘mi vodiãi vãetnû
osazení sloupÛ stejn˘mi svítidly, budeme
provádût postupnû.
Ing. Jaroslav Wohlmut,
1. místostarosta mûsta

INFORMACE MùSTSK ÉHO Ú¤ADU
Dne 10. 12. 2007 byly zastupitelstvem mûsta vydány dvû nové obecnû závazné vyhlá‰ky a sice vyhlá‰ka ã.2/2007 o místních poplatcích a vyhlá‰ka ã. 3/2007 o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá‰ky jsou úãinné od 1.1.2008 a v plném znûní
jsou pﬁístupné na internetov˘ch stránkách mûsta na adrese: www.staryplzenec.cz, úﬁední deska, obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta.
Chtûli bychom Vás upozornit zejména na dÛleÏité zmûny, ke kter˘m vydáním tûchto
vyhlá‰ek do‰lo:
Místní poplatek ze psÛ
Poplatek za psa a kalendáﬁní rok nyní ãiní:
a)za jednoho psa chovaného v rodinn˘ch domcích
a bytov˘ch domech s nejv˘‰e tﬁemi bytov˘mi jednotkami
a za druhého a kaÏdého dal‰ího psa

200,- Kã
300,- Kã

b)za jednoho psa chovaného v ostatních domech
a za druhého a kaÏdého dal‰ího psa

500,- Kã
750,- Kã

c)za jednoho psa, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního,
starobního a vdovského ãi vdoveckého dÛchodu jako jediného
zdroje pﬁíjmu nebo sirotãího dÛchodu
a za druhého a kaÏdého dal‰ího psa

100,- Kã
150,- Kã

Pokud má nûkdo úlevu od poplatku (napﬁ. ãlen mysliveckého spolku ãi kynologické
organizace), je povinen úﬁadu vÏdy nejpozdûji do 31. bﬁezna pﬁíslu‰ného kalendáﬁního
roku prokázat, Ïe dÛvod úlevy trvá.
Na dobu dvanácti mûsícÛ je od poplatku osvobozen drÏitel psa, kter˘ psa pﬁevzal
z útulku zﬁízeného mûstem.
Splatnost poplatku: poplatek je splatn˘ nejpozdûji do 31. bﬁezna bûÏného roku.

mûsta na adrese: www.staryplzenec.cz,
úﬁední deska, obecnû závazné vyhlá‰ky
mûsta.
Doporuãujeme v‰em dotãen˘m poﬁadatelÛm v˘‰e uveden˘ch akcí ve mûstû, aby
se ve vlastním zájmu s vyhlá‰kou seznámili a vyvarovali se tak moÏného postihu
nebo sankcí za pﬁípadné nedodrÏování
jejích ustanovení.
Ing. Zdenûk Kugler,
tajemník mûstského úﬁadu

STÍÎNOSTI V KO·I
NEKONâÍ
Nejãastûj‰ím pﬁedmûtem stíÏností
obãanÛ v na‰em mûstû je stav komunikací. Pﬁíãiny tohoto skuteãnû katastrofálního stavu spoãívají v dlouhodobé
zanedbanosti jejich úprav. V minulosti
se tento nedostatek vysvûtloval, ãi spí‰e
svádûl na skuteãnost, Ïe mûsto Star˘
Plzenec dosud je‰tû nemá zcela dobudovánu mûstskou kanalizaci. K dne‰nímu
dni je zatím dokonãena pouze 1. etapa
odkanalizování mûsta (ukonãeno
v r. 2005) a vybudována nová ãistiãka.
I to by jiÏ dovolovalo, zejména ve Vilové âtvrti nad tratí a v centru mûsta, provádût bezpra‰nou úpravu povrhÛ komunikací, chybûjí v‰ak peníze. Poãítejte
s námi. Náklady na vyasfaltování komunikace se pohybují v hodnotû nejménû
1 300 Kã za m2, jak vypl˘vá z faktur
z r. 2005 za komunikace naposledy provádûné v souvislosti se zástavbou nad
Máchovou ulicí. Pak 100 m komunikace
s minimální ‰íﬁkou 7 m vãetnû chodníkÛ
a zpracování dokumentace bude stát
pﬁes 1 mil Kã. ¤e‰ení této situace vlastními prostﬁedky je v blízké budoucnosti
nereálné, zvlá‰tû kdyÏ uváÏíme, Ïe do
r. 2010 musíme dokonãit 2. a 3. etapu
odkanalizování mûsta (Malá Strana
a Sedlec) vãetnû roz‰íﬁení ãistiãky,
k ãemuÏ nás vláda zavázala v EU. Jinak
nám hrozí velké penále. A i kdyÏ na vût‰í
ãást nákladÛ budeme Ïádat dotaci od
EU, stejnû na‰e spoluúãast se bude
pohybovat v ãástce cca 40 mil. Kã.
Z toho vypl˘vá, Ïe bezpra‰nou úpravu
ulic v na‰em mûstû budeme moci ﬁe‰it
opût jen s pomocí dotací. Abychom se
o dotace vÛbec mohli ucházet, musíme
mít nejdﬁíve zpracovány projekty. Proto
chceme v pﬁí‰tím roce uvolnit z rozpoãtu
vût‰í ãástku penûz na zpracování projektÛ vybran˘ch komunikací a následnû
pak Ïádat o dotace. Îe se tímto palãiv˘m
problémem na‰eho mûsta dlouhodobû
a serioznû vedení mûsta zab˘vá, svûdãí
i ãlánek v kvûtnovém vydání RadyÀsk˘ch listÛ, kde jsme jiÏ zveﬁejnili
seznam poﬁadí prvních 10ti komunikací,
na kter˘ch s úpravou zaãneme nejdﬁíve.
Víme, Ïe tato odpovûì Vás stûÏí mÛÏe
uspokojit, ale bohuÏel lep‰í zprávu Vám
zatím dát nemÛÏeme.
Ing. Jaroslav Wohlmut
1. místostarosta mûsta
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POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAÎëOVÁNÍ, SBùRU, P¤EPRAVY,
T¤ÍDùNÍ, VYUÎÍVÁNÍ A ODSTRA≈OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADÒ:
SAZBA POPLATKU NA ROK 2008 âINÍ 500 Kâ
Stávající úlevy a osvobození od poplatku zÛstávají zachovány a dále jsou od poplatku osvobozeny
- osoby Ïijící v pﬁíslu‰ném kalendáﬁním roce v zahraniãí,
- osoby pob˘vající v pﬁíslu‰ném kalendáﬁním roce v jiné obci âeské republiky, které platí této obci poplatek za komunální odpad nebo
úhradu za shromaÏìování, sbûr, pﬁepravu, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ na základû smlouvy,
- osoby po dobu trvání vazby a v˘konu trestu odnûtí svobody,
- osoby Ïijící v domovech dÛchodcÛ, ústavech sociální péãe a obdobn˘ch zaﬁízeních, ve kter˘ch nemají trval˘ pobyt,
- osoby s místem trvalého pobytu v sídle ohla‰ovny - budovû úﬁadu ve Smetanovû ulici 932,
- osoby úﬁednû prohlá‰ené za nezvûstné,
- dûti narozené v prÛbûhu kalendáﬁního roku, za kter˘ se poplatek hradí.
Z dÛvodu neúmûrného zvy‰ování poãtu sbûrn˘ch nádob na odpady ve mûstû bylo stanoveno omezení poãtu sbûrn˘ch nádob pro domácnosti podle pﬁihlá‰en˘ch osob takto:
Pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu ve mûstû je na základû dostateãného objemu sbûrné nádoby a mûstem stanovené frekvence svozu odpadu 1x za 14 dnÛ stanoven následující poãet sbûrn˘ch nádob na zbytkov˘ odpad:
a) pro domácnost s jednou nebo dvûma osobami
b) pro domácnost se tﬁemi nebo ãtyﬁmi osobami
c) pro domácnost s pûti nebo ‰esti osobami

1 nádoba o objemu 110 nebo 120 litrÛ,
1 nádoba o objemu 240 litrÛ nebo 2 nádoby o objemu po 110 ãi 120 litrech,
1 nádoba o objemu 240 litrÛ + 1 nádoba o objemu 110 ãi 120 litrÛ nebo 3 nádoby o objemu po 110 nebo 120 litrech,
d) pro domácnost s poãtem osob vy‰‰ím neÏ ‰est takov˘ poãet sbûrn˘ch nádob, jejichÏ celkov˘ objem není niÏ‰í neÏ dostateãn˘
minimální objem podle ustanovení ãl. II odst. 5 vynásoben˘ poãtem pﬁíslu‰n˘ch osob,
e) pro objekty v zastavûné ãásti mûsta, ve kter˘ch není nikdo pﬁihlá‰en k trvalému pobytu (rekreaãní chaty ãi domky)
1 nádoba o objemu 110 nebo 120 litrÛ.
Pﬁi úhradû poplatku je nutno nahlásit objem pouÏívané sbûrné nádoby (popelnice) – dojde totiÏ k rozli‰ení nádob rÛzn˘m
typem samolepek.
Do obou tûchto vyhlá‰ek je moÏné nahlíÏet v úﬁedních hodinách v podatelnû mûstského úﬁadu v sekretariátu starosty v budovû radnice
nebo v budovû MûÚ ve Smetanovû ulici v kanceláﬁi odboru Ïivotního prostﬁedí (dveﬁe ã.10), kde jakékoli nejasnosti rádi vysvûtlíme.
Helena ·a‰ková, referent odboru Ïivotního prostﬁedí

OPRAVY KULTURNÍCH HISTORICK¯CH
PAMÁTEK NA ÚZEMÍ MùSTA V ROCE 2007
HRAD RADYNù
V rámci VI. etapy se pokraãovalo v opravách hradu podle dlouhodobého programu
Záchrany architektonického dûdictví schváleného zastupitelstvem mûsta v roce 2001. Byla
provedena úplná náhrada staré pﬁístupové lávky na severní stranû hradu. Stávající Ïelezobetonová, ãasem silnû naru‰ená konstrukce byla nahrazena dﬁevûnou konstrukcí osazenou
na stavebnû upravené kamenné podpûrné pilíﬁe. Souãasnû byly upraveny nástupy (podesty)
vãetnû kamenného ohrazení. Dále byla dokonãena oprava spodní ãásti západní stûny vûÏe
hradu. Tímto byla zavr‰ena oprava zdiva hradu z vnitﬁní i vnûj‰í strany.
V prostoru hranolové vûÏe ve II. podlaÏí byly odborn˘m restaurátorsk˘m zpÛsobem
opraveny a konzervovány zbytky omítek, torza historického krbu a kamenn˘ch prvkÛ u
okenních záklenkÛ (objeveno po odstranûní dﬁevûné vestavby, která tyto prvky zakr˘vala – technologická místnost telekomunikaãních zaﬁízení).
VynaloÏené finanãní náklady na opravu hradu Radynû v roce 2007 ãinily celkem 1.828
870 Kã, z toho 1.000 000 Kã (finanãní dotace Ministerstva kultury âR), dále 150.000 Kã
finanãní dotace Krajského úﬁadu PlzeÀského kraje a zbylá ãástka ve v˘‰i 678.870 Kã
byla financována z prostﬁedkÛ mûsta Starého Plzence.
ROTUNDA SVATÉHO PETRA A PAVLA
Ve IV. ãtvrtletí r. 2007 bylo moÏné po uvolnûní finanãní ãástky 300.000 Kã z fondu
Krajského úﬁadu PlzeÀského kraje a ãástky 100.000 Kã z vlastních prostﬁedkÛ mûsta
zahájit pﬁípravné práce na obnovû této historicky cenné národní kulturní památky z 10.
století.
V souãasném zimním období jsou stavební práce omezeny pﬁedev‰ím na prÛzkum stavebnû-technického stavu nejvíce naru‰ené ãásti – stﬁe‰ního plá‰tû (bﬁidlicová krytina) a
konstrukce krovu.
Ze sdruÏen˘ch finanãních prostﬁedkÛ byly zaji‰tûny dodávky bﬁidlicov˘ch desek a ãásteãnû i dﬁeva na obnovu krovu.
Dosud zji‰tûn˘ rozsah nutn˘ch oprav rotundy se blíÏí k ãástce cca 1,4 mil. Kã. Vedení
mûsta jedná v souãasné dobû s vedením Krajského úﬁadu PlzeÀského kraje o moÏnosti
dal‰í finanãní dotace na rok 2008.
Skuteãná v˘‰e dotace pak bude rozhodující pro rozsah prací v leto‰ním roce. O dal‰ím
postupu Rady mûsta a Zastupitelstva mûsta Starého Plzence bude veﬁejnost informována
v pﬁí‰tím vydání RadyÀsk˘ch listÛ.
Zdenûk Ulã, ãlen zastupitelstva mûsta
Rotunda sv. Petra a Pavla ãásteãnû obestavûná le‰ením z dÛvodu oprav stﬁe‰ní bﬁidlicové krytiny.
Foto Eva Vlachová

POPLATKY V MùSTSKÉ KNIHOVNù
OD 1. LEDNA 2008
S platností od 1. 1. 2008 dochází ke zv˘‰ení níÏe uveden˘ch poplatkÛ vybíran˘ch
v mûstské knihovnû:
- zápisné – u dospûl˘ch ãtenáﬁÛ ze stávajících 35,– Kã na 40,– Kã a u dûtsk˘ch ãtenáﬁÛ, studentÛ a seniorÛ z 25,– Kã na 30,– Kã.
âtenáﬁi nad 70 let mají registraci zdarma.
- kopírování listin:
formát A4 jednostrannû
- ze stávajících 2,50 Kã na 3,– Kã
formát A4 oboustrannû
- ze stávajících 3,00 Kã na 4,– Kã
formát A3 jednostrannû
- ze stávajících 4,00 Kã na 5,– Kã
formát A3 oboustrannû
- zÛstává stávající cena 6,– Kã
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CHALUPA â.P. 69
U BULÍKÒ
V této chalupû máme nejstar‰ího doloÏeného vlastníka uvádûného v Odhadu panství z roku 1710. Je jím Jan Gössl s vymûﬁenou daní 4 krejcary. Tent˘Ï Jan Gössl je
uvádûn v Urbáﬁi v roce 1719. Hospodaﬁil
na v˘mûﬁe 26 strychÛ polí a mûl 2 voly,
2 krávy, 2 jalovice a 6 ovcí.
K tomu mûl vymûﬁenu daÀ ve v˘‰i 18
krejcarÛ. Byl v‰ak jiÏ znaãnû stár, a proto
jej na hospodáﬁství nahrazuje v roce 1723
jeho syn Mates Gössl.
DÛm pravdûpodobnû postavili Gösslové v tûsném sousedství „hoﬁej‰í“
panské hospody (ã.p. 70), kterou provozovali. Mûl asi slouÏit pro ubytování jejich i jejich rodin. Pozdûji mohl
slouÏit jako „v˘minek“.
V roce 1777 pﬁi poﬁizování robotního seznamu byl v tomto domû usazen
Jiﬁí ·koda, kter˘ mûl z roku 1773
vymûﬁenu daÀ ve v˘‰i 18 zlat˘ch a 52
krejcarÛ. V robotním seznamu mûl
vymûﬁenu povinnost 3 dny pû‰í roboty t˘dnû celoroãnû.
V devatenáctém století zde pravdûpodobné pÛsobili Bulíkovi, zmínûní kronikáﬁem Martinem Hru‰kou. V roce 1881 jiÏ
byl majitelem Franti‰ek Císaﬁ, kter˘ jím
byl nejménû do roku 1902.
Pozemková kniha nám vÛbec nepomÛÏe

k urãování dal‰ích vlastníkÛ, protoÏe je
vedena aÏ od roku 1962, kdy se staly majitelem Restaurace a jídelny Pﬁe‰tice.
V domû potom byla restaurace Domovina.
Díky „v˘padku“ pozemkové knihy
chybí ucelen˘ pﬁehled vlastníkÛ v devatenáctém a dvacátém století. Z jin˘ch zdrojÛ

v‰ak víme, Ïe v roce 1911 byl majitelem
Vojtûch Beãváﬁ a v roce 1940 Franti‰ek
Ka‰par. Tolik k historii domu ã.p. 69.

Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláﬁ, Barrandova 19,
PlzeÀ, tel.: 377 455 401
Otázka:
Pﬁed 14 dny nám nájemník bytu v na‰em
vlastnictví poslal dopis, ve kterém informuje,
Ïe z bytu odhla‰uje paní, která s ním dosud
bydlela, a nyní pﬁihla‰uje na bydlení 2 nové
nájemníky. Jedná se o muÏe a Ïenu a dle pﬁíjmení usuzuji, Ïe s nájemníkem nemají rodinnou pﬁíbuznost. Vzhledem k tomu, Ïe s tím
nesouhlasím, bych rád zjistil, zda se nejedná
o hrubé poru‰ení nájemního vztahu a jak
mohu reagovat.
Odpovûì:
Nájemce mÛÏe do bytu, kter˘ má v nájmu,
pﬁijmout kohokoliv, pokud s ním bude tato
osoba/osoby bydlet ve spoleãné domácnosti.
Jako spoleãná domácnost je povaÏuje stav,
kdyÏ osoby spolu (!) hospodaﬁí, spoleãnû
uhrazují své potﬁeby (typicky rodina, druh
s druÏkou, ale i event. kamarádi).
Nájemce ale nesmí byt ãi jeho ãást
pﬁenechat do podnájmu bez souhlasu
pronajímatele, tedy Vás. V bytû tedy
nesmí nechat bydlet cizí lidi, se kter˘mi
by nevedl spoleãnou domácnost a kteﬁí

by mu za uÏívání bytu pouze platili.
Je zﬁejmé, Ïe pronajímatel do vztahÛ
mezi osobami v bytû nevidí a jeho pozice
je takto tedy slabá, má malou ‰anci si ovûﬁit, zda jde o pár druha a druÏky anebo
o pouh˘ placen˘ pronájem.
Z Vámi dodan˘ch dat vypl˘vá, Ïe novû
pﬁihlá‰ené osoby jsou muÏ a Ïena, oba zletilí, ale mlad‰í neÏ nájemce. Je tedy tûÏko
vûﬁit tomu, Ïe by ‰lo o sdílení spoleãné
domácnosti (ve tﬁech uveden˘ch lidech)
anebo o pﬁíbuzné. Fakta tedy nasvûdãují
podnájmu, ale je otázkou, co by se prokázalo v pﬁípadû sporu.
Pokud by nájemce souhlas k podnájmu
bytu nemûl, je smlouva o podnájmu neplatná a nájemce by tak naplnil podmínky
v˘povûdního dÛvodu podle § 711 ods. 2
písm. b) obãanského zákoníku, tedy hrubé
poru‰ení povinností vypl˘vajících z nájmu
bytu a pronajímatel by mohl nájem vypovûdût bez pﬁivolení soudu.
V˘povûì z nájmu bytu má zákonem stanoveny formální náleÏitosti, musí obsahovat mj. oznaãení bytu, popsan˘ pﬁesnû
v˘povûdní dÛvod, vyslovenu v˘povûì,
pouãení o v˘povûdní dobû, o moÏnosti

podat Ïalobu u soudu na neplatnost v˘povûdi a pouãení o bytové náhradû (pﬁístﬁe‰í).
V˘povûì musí b˘t prokazatelnû doruãena
nájemci.
Podot˘kám, Ïe na osoby, které nájemce
pﬁijme do svého bytu aÏ po sjednání
nájemní smlouvy, nájem po smrti nájemce
nepﬁechází, pokud se na tom nájemce
a pronajímatel písemnû nedohodnou (tedy
ve Va‰em pﬁípadû) ãi pokud se nejedná
o osobu nájemci blízkou, tedy jeho dítû,
rodiãe, sourozence, zetû, snachy, partnera
ãi vnuka. (§ 706 odst. 1, 2 obãanského
zákoníku).
Doporuãení závûrem:
Asi bych zaãala tím, Ïe bych nájemce
dopisem vyzvala ke sdûlení, zda jde
u nov˘ch obyvatel bytu o osoby jemu pﬁíbuzné, zda s nimi Ïije ve spoleãné domácnosti ãi zda jde o osoby cizí, se kter˘mi ve
spoleãné domácnosti neÏije a nehospodaﬁí
spolu.
Podle odpovûdi nájemce pak by bylo asi
odpovídající dát mu event. v˘povûì pro
nedovolen˘ podnájem (byÈ s rizikem, Ïe by
soud tﬁeba nakonec v˘povûì povaÏoval za
nedÛvodnou a tedy neplatnou).

Souãasná podoba domu ãp. 69 ve Smetanovû ulici ve Starém Plzenci.

Foto Eva Vlachová

Svatopluk Mare‰
historická sekce OSHR

dokumentRL01_08.qxd

8.1.2008

17:07

Str. 6

Strana 6

KALENDÁ¤ LEDEN 2008
Hrad RADYNù: uzavﬁen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: uzavﬁena

RadyÀské listy – leden 2008

rum, mûstská knihovna a Základní ‰kola
Star˘ Plzenec
Vstupné: 120,- Kã
Rezervace stolÛ a pﬁedprodej vstupenek

v K-Centru, Smetanova 932, Star˘ Plzenec od 14.ledna 2008.
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659

K-Centrum, mûstská knihovna Star˘
Plzenec
Otevﬁeno:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-14.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz,
tel: 377 183 662, 377 183 659
22. ledna 2008 (úter˘)
V. koncert sezóny
PRAÎSKÉ TRIO
Úãinkují: Arno‰t StﬁíÏek – klavír, Jiﬁí
Klika – housle, Daniel Veis - violoncello
Místo:obﬁadní síÀ radnice ve Starém
Plzenci
âas: 18.00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna a Kruh pﬁátel
hudby
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstupné: dospûlí 50,- Kã, dûti od 6 do
15 let a studenti 30,- Kã
Staroplzenecká galerie je v lednu z technick˘ch dÛvodÛ uzavﬁena.
Pﬁipravujeme na mûsíc únor 2008:
15. února 2008 (pátek)
VernisáÏ v˘stavy Ïákovsk˘ch prací
v˘tvarného oboru ZU· Star˘ Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie,
Smetanova 932, Star˘ Plzenec
âas: 17.00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstup: voln˘
19. února 2008 (úter˘)
VI. koncert sezóny
MAXIM AVERKIEV – klavír
Místo:obﬁadní síÀ radnice ve Starém
Plzenci
âas: 18.00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec,
K-Centrum, mûstská knihovna a Kruh
pﬁátel hudby
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstupné: dospûlí 50,- Kã, dûti od 6 do
15 let a studenti 30,- Kã
22. února 2008 (pátek)
PLES MùSTA A ZÁKLADNÍ ·KOLY
STAR¯ PLZENEC
Místo Lidov˘ dÛm na Malé Stranû ve
Starém Plzenci
âas: 20.00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Cent-

Ples MùSTA A ZÁKLADNÍ ·KOLY STAR¯ PLZENEC je jiÏ tradiãní, kulturnûspoleãenskou akcí, kterou poﬁádá K-Centrum, mûstská knihovna. Letos bude vyhrazen
vût‰í ãasov˘ prostor volné zábavû pﬁi hudbû a tanci, o kterou se bude po cel˘ veãer starat taneãní kapela Bílá pûna. Hosté se v‰ak mají na co tû‰it! Na programu jsou pﬁipraveny jak taneãní ukázky, tak i barmanská show s ohnûm, která bude bonbónkem plesu.
Bohatá tombola se jiÏ pﬁipravuje.
Motto: „Kdo na ples vstoupí, s prázdnou neodejde a neprohloupí!“
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Z· STAR¯ PLZENEC

ZÁVODY V PLAVÁNÍ
Dne 24.11.2007 poﬁádala Asociace
sportu pro v‰echny závody v plavání. Do
bazénu Západoãeské univerzity, kde se
závody konaly, se sjely dûti z okresÛ PJ,
PM, PS a RO. Celkem na startu stanulo 58
závodníkÛ. Jejich úkolem bylo uplavat
traÈ dlouhou 50 metrÛ v co nejlep‰ím ãase.
Na dorost a dospûlé ãekala traÈ dlouhá 100
metrÛ. Styl plavání byl libovoln˘ a záleÏelo na kaÏdém startujícím, pro co se rozhodl.
Z na‰eho sportovního krouÏku se
zúãastnili pouze 2 závodníci. Nûkteﬁí onemocnûli, jiní nena‰li odvahu zmûﬁit své
síly s ostatními dûtmi. ·koda. A jak
dopadli: Matûj Tyrpekl obsadil 7. místo a
Jirka Komár krásné 1. místo. 50 metrÛ
uplaval v ãase 00:47,8 s. Za vítûzství si
odnesl diplom a pûkn˘ batÛÏek.
Vûﬁím, Ïe na pﬁí‰tí závody nás pojede jiÏ
více.
Text a foto Jana Hermanová

Napûtí a oãekávání v˘sledkÛ

M· STAR¯ PLZENEC

VZPOMÍNKA
NA MIKULÁ·E
Do ‰kolky pﬁi‰el 5. prosince Mikulá‰
i ãert nadûlovat hodn˘m dûtem. Ménû
poslu‰né dûti musely pﬁidat slib „já uÏ
budu hodn˘” a ãert jim pro tentokrát uvûﬁil. Kluci a holky si odnesli domÛ sladkosti a byli rádi, Ïe to mají za sebou...
Text a foto Hana Jírová, uãitelka M·

Jirka Komár pﬁed startem.

O vítûzství je rozhodnuto – (zleva Matûj Tyrpekl a Jiﬁí Komár).

Z· STAR¯ PLZENEC

MIKULÁ·SKÁ LAËKA
Leto‰ní roãník tradiãní soutûÏe ÏákÛ ve
skoku vysokém byl pﬁece jen trochu jin˘
neÏ v minul˘ch letech. SoutûÏ probíhala
ve dvou dnech, protoÏe letos mûli premiéru i na‰i nejmlad‰í, Ïáci a Ïákynû 1. stupnû. A bylo na co se dívat, dûti soutûÏily
s obrovsk˘m nad‰ením a elánem.
V pondûlí 3. 12. 2007 zvítûzili v mikulá‰ském klání tito Ïáci 1. stupnû:
1.kategorie – 2. a 3. tﬁída:
1. Tomá‰ Brejcha (112 cm)
2. Matou‰ ·véda (105 cm)
3. Milan ·edivec (105 cm)
2. kategorie – 4. a 5. tﬁída:
Tomá‰ek Ka‰perák a Haniãka Hrubá se ãerta
s Mikulá‰em pﬁíli‰ nebáli.

1. Michal Lejsek (115 cm)
2. ·imon ·véda (115 cm)
3. Jan Kuncendörfer (110 cm)

Ve ãtvrtek soutûÏ pokraãovala
závodem ÏákÛ 2. stupnû. Uspûli tito Ïáci:
6. tﬁída:
1. Marek Korãák (135 cm)
2. Matûj Trojanec (130 cm)
3. Martin ·orm (130 cm)
1. Helena Rajtmajerová (115 cm)
2. Joná‰ová Hana (115 cm)
3. Nikola ·pelinová (115 cm)
7. tﬁída:
1. Vladimír Brejcha (145 cm)
2. Petr ·tûtka ( 135 cm)
3. David Kodalík (135 cm)
1. SoÀa Caltová (145 cm)
2. Radka Sequensová (125 cm)
3. Tereza Csengová ( 110 cm)
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8. tﬁída:
1. Lubo‰ Vála (150 cm)
2. Jan Kunzendörfer (145 cm)
3. Patrik Jíra (135 cm)
9. tﬁída:
1. Miroslav DáÀa (155cm)
2. Ondﬁej Filip (150 cm)
3. David Voves (150 cm)
1. Adéla Dolej‰ová (135 cm)
2. Kateﬁina Záhrubská (120 cm)
3. Lucie Sedláková (120 cm)
Pﬁedvánoãní klání se vydaﬁilo.
Podûkování patﬁí nejen v‰em
zúãastnûn˘m sportovcÛm, ale
i panu uãiteli Trojancovi, kter˘
Mikulá‰skou laÈku kaÏdoroãnû
poﬁádá.
Text a foto
Mgr. M. Bardounová
Mgr. J. Tou‰ová
Na snímku
Milan ·edivec
pﬁi zdolávání
laÈky.

POHÁDKA O VÁNOCÍCH
Jak to bylo s narozením JeÏí‰ka? Kdo to
byl Ka‰par, Melichar a Baltazar? To
v‰echno se dovûdûly dûti z M· ve Starém
Plzenci a Sedlci a jejich star‰í kamarádi,
prvÀáci, ze Z· ve Starém Plzenci. V‰echny dûti se se‰ly 10. 12. v aule místní Z· a
sledovaly pohádkov˘ pﬁíbûh o narození
JeÏí‰ka pln˘ ãesk˘ch koled. Dûti bûhem
pﬁedstavení spoluvytváﬁely Ïiv˘ betlém a
zazpívaly koledy za doprovodu kytary a
flétny. Dûkujeme plzeÀsk˘m hercÛm Pﬁemyslu Kubi‰tovi, Ludmile Bednáﬁové a
Romanû Neumannové (viz. foto) za pﬁíjemné záÏitky.
Martina Sou‰ková
Foto Martin ·tekl

M· SEDLEC

NÁV·TùVA ZOO
PLZE≈
Sedleãtí mateﬁáãci nav‰tívili Zoologickou a botanickou zahradu v Plzni.
Kdo by myslel, Ïe zvíﬁátka spala
a v ZOO se nic nedûlo, ten by se m˘lil.
V Environmentálním centru nás ãekalo pﬁíjemné pﬁekvapení v podobû
bohatého v˘ukového programu. Pod
vedením lektora se dûti seznámily
s Ïijícími Ïivoãichy u nás a s chránûn˘mi Ïivoãichy, dále s vyhynul˘mi
druhy a dozvûdûly se, jak pﬁírodu chránit. Venkovní procházku jsme si v‰ichni uÏívali, dûti hrály hry, plnily úkoly
mezi zvíﬁátky a zpovzdálí je pozoroval
„vyhynul˘“ Diplodocus (viz. foto).
Do M· jsme se vrátili plni dojmÛ
a spokojeni.
Text a foto
Bohuslava PraÏáková
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SOUTùÎ VE
VÁNOâNÍ
V¯ZDOBù NA Z·
STAR¯ PLZENEC
Dne 18.12.2007 probûhlo,
jako kaÏdoroãnû, vyhodnocení soutûÏe ve vánoãní v˘zdobû uãeben. SoutûÏe se zúãastnily v‰echny tﬁídy na‰í ‰koly.
O v˘sledcích rozhodla pﬁísná
komise sloÏená ze zástupcÛ
jednotliv˘ch tﬁíd. Tûsnû zvítûzily dûti paní uãitelky Marcely Bardounové ze 3.A (na
snímku). KaÏd˘ Ïák vítûzného t˘mu si za odmûnu pochutnal na zmrzlinovém poháru!
Text a foto
Martin ·tekl

Slamûn˘ betlém u Chrámu sv. Víta na PraÏském hradû.

NÁ· P¤EDVÁNOâNÍ âAS
Aãkoli nebylo koncem listopadu pﬁíli‰
pﬁíznivé poãasí, rozhodli jsme se udûlat
drakiádu. Na schÛzkách jsme vyrábûli
barevné draky, které jsme následující den
‰li provûtrat na louku. Létat se jim sice
moc nechtûlo, ale nakonec jsme je pﬁemluvili.
Na pﬁelomu listopadu a prosince se zase
konala dal‰í akce – tradiãní v˘let do Prahy.

KaÏd˘ rok vyráÏíme jen „my star‰í“ do
vánoãnû naladûné Prahy, kde vÏdycky
zaÏijeme mnoho pûkného. Ubytováni jsme
v hostelu, coÏ je samo o sobe záÏitek.
Letos jsme podnikli dÛkladnou prohlídku
PraÏského hradu, najedli se ve v˘borné
ãínské restauraci, nav‰tívili v˘stavu Vald‰tejn a jeho doba, zhlédli úÏasné divadelní
pﬁedstavení Deskov˘ statek (kde nás pﬁedev‰ím zaujala Veronika Îilková a Pavel
Kikinãuk) a mnoho dal‰ího.

Bûhem posledního pﬁedvánoãního t˘dnu
také nûkolik na‰ich dobrovolníkÛ prodávalo ve Vánoãním stánku, do kterého jsme
pomohli pﬁipravit v˘robky a jehoÏ v˘tûÏek
jde na dobroãinné úãely. Skautsk˘ rok
zakonãíme besídkou v domovû dÛchodcÛ
a poté na‰í závûreãnou vánoãní schÛzkou
se spoustou dáreãkÛ, vánoãním cukrovím
a pohodovou kytarou.
Text a foto Olina Dankoviãová
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DùTSKÁ MIKULÁ·SKÁ ZÁBAVA
Uskuteãnila se v nedûli 2. prosince 2007
v Lidovém domû. Pro dûti bylo tradiãnû pﬁipraveno odpoledne v rytmu disco se spoustou
soutûÏí jako nafukování balónkÛ, tanec
s balónky a nechybûla ani soutûÏ „Ïidliãková“.
Za úãast byly dûti odmûnûny sladkostmi.
Nejvíce oãekávan˘ Mikulá‰ pﬁi‰el se dvûma
ãerty, aby dûtem pﬁedal dárky, které pﬁipravili
rodiãe nebo babiãky. Dûti pﬁi pﬁedání dárku
pﬁednesly Mikulá‰ovi básniãku nebo zazpívaly písniãku. Nûkteré dûti, které se bály ãertÛ,
doprovodili k Mikulá‰ovi jejich rodiãe.
Po pﬁedání v‰ech dárkÛ skonãila diskotéka
a vût‰ina dûtí pak spûchala na slavnostní rozsvícení vánoãního stromeãku, které se konalo
na námûstí pﬁed radnicí.
Franti‰ek KﬁíÏek

Ve víru tance a zábavy.

DùTSKÁ SOUTùÎ MISS RADYNù 2007 JIÎ PO SEDMNÁCTÉ
V nedûli 25.11.2007 se utkalo v dûtské soutûÏi 9 dívek od 7 do 12 let. Pûtiãlenná porota
hodnotila v˘kony dívek v tûchto pûti disciplínách: slovní projev, zruãnost (pﬁi‰ívání knoflíkÛ), tanec, volná disciplína a promenáda
v ‰atech.
Titul MISS Radynû získala devítiletá
Krist˘na Skalová z Plznû, na 2. místû skonãila
Denisa Hou‰ková (12 let), tﬁetí byla Veronika
Mikolá‰ková (11 let) a MISS sympatie se stala
sedmiletá Lucie Stejskalová z Ejpovic.
Celá akce se uskuteãnila za pﬁispûní ‰estnácti sponzorÛ, kter˘m dûkujeme. SoutûÏ
moderovala Michaela Keslová a v˘bornû
ozvuãil pan M. Dvoﬁák. V‰echna dûvãata
dostala dárky, vítûzky ‰erpu, kvûtiny, keramiku, dorty a dal‰í drobné dárky od sponzorÛ.
Vítûzky soutûÏe Miss Radynû 2007.

Martin
Stark,
autor
dokumentu
z Radou‰ov˘ch her
2007

Text a foto Franti‰ek KﬁíÏek,
PS Star˘ Plzenec

DOKUMENT O RADOU·OV¯CH
HRÁCH SE OBâANÒM LÍBIL

Mlad˘ talentovan˘ student Martin Stark
pﬁedvedl staroplzeneck˘m obãanÛm své
filmaﬁské schopnosti prostﬁednictvím poutavû zpracovan˘ch Radou‰ov˘ch her, které
si obyvatelé nejen PlzeÀského kraje velmi
rychle oblíbili. Leto‰ní druh˘ roãník nav‰tívilo okolo tisíce rodiãÛ a dûtí. Zábavné
odpoledne v okolí i uvnitﬁ hradu Radynû
pﬁineslo kaÏdému spousty radosti, dobré
nálady a hlavnû mnoho krásné energie.
Svoji spokojenost projevili i ti, kteﬁí se
zúãastnili dal‰í veﬁejné schÛze Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû, které nejen
peãuje o kulturní památky a Ïivot ve Starém Plzenci, ale má ve sv˘ch ﬁadách ãleny,
jeÏ vym˘‰lejí také vpravdû pﬁínosnou

zábavu i pro ostatní lidi. To potvrzují
napﬁíklad zástupci baráãníkÛ, hasiãÛ,
myslivcÛ, star‰ích i mlad‰ích obãanÛ
sv˘m pﬁístupem bûhem kaÏdého setkání.
Tentokrát se Na Jízdárnû se‰li hlavnû
kvÛli promítání filmu o prÛbûhu zatím
nejvût‰í akce, kterou poﬁádalo OSHR ve
spolupráci s K-Centrem Star˘ Plzenec. Ti,
kteﬁí se her zúãastnili jako úãinkující,
s úsmûvem zavzpomínali na nároãné
sobotní odpoledne, ostatní sv˘m upﬁímn˘m zaujetím dodali velkou sílu a chuÈ
v‰em pﬁítomn˘m tvÛrcÛm pﬁí‰tího roãníku
Radou‰ov˘ch her, kter˘ urãitû uskuteãníme i v roce 2008. A tû‰it se opravdu mÛÏeme. Autorka námûtu Jitka Sutnarová uÏ

Jitka Sutnarová (na snímku vpravo) pﬁivedla na svût
my‰lenku uspoﬁádat Radou‰ovy hry.

pracuje na dal‰ích vylep‰eních her pána
hradu Radynû Radou‰e.
Text a foto Eva Suttnerová
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VÁNOâNÍ ATMOSFÉRA
Tak takovou vánoãní v˘zdobu Plzenec
je‰tû nemûl – strom krásnû rostl˘, vkusnû
ozdoben˘, hvûzdy, komety, zvonky a stromeãky v ulicích – a dokonce barevné –
paráda!
Stálo za to mûstem projít, kdyÏ se setmí,
a kochat se!
K dokonalosti chybûlo jediné – sníh.
Nekoneãnû krásn˘ rok 2008 pﬁeje
Bohumila Loukotová.
Vánoãní v˘zdobu mûsta téÏ pochvalnû
hodnotila Obec baráãníkÛ Star˘ Plzenec.

Na první adventní nedûli dne 2. prosince 2007 se
slavnostnû rozsvítil vánoãní stromeãek na
námûstí ve Starém Plzenci. Velk˘ dík patﬁí dûtem
ze Z· a ZU·, které na stromek zhotovily nádherné
ozdoby. Slavnostní atmosféru navodil sv˘mi vánoãními písnûmi dûtsk˘ pûveck˘ sbor Zvoneãek ze Z·
PlzeÀ – Újezd pod vedením Evy Markvartové.

RadyÀské listy – leden 2008

IMBOLC – HROMNICE
motto: Kolo roku se opût otoãilo, byÈ v dobû vánoãní zase dostala láska k bliÏnímu, klid
a rozjímání pûknû na frak...
Rituály a tradice, které si v prÛbûhu stovek a tisícÛ let ãlovûk vytvoﬁil, mu slouÏí
k tomu, aby si uvûdomil svoji kontinuitu a místo v ﬁádu svûta. Bez tohoto uvûdomûní
nastává bezútû‰n˘ pocit odcizení a nenalezení smyslu Ïivota.
Je proto pﬁirozené, hledáme-li instinktivnû koﬁeny sv˘ch vlastních tradic a snaÏíme se
je oÏivit. Mnozí cítíme, Ïe jde z velké ãásti o tradice pÛvodnû keltské, pﬁestoÏe v‰echny
zmínky o na‰em keltském pÛvodu byly v rÛzn˘ch dobách a z rÛzn˘ch dÛvodÛ potlaãovány a m˘ceny. AÈ jiÏ Germány, kteﬁí na pﬁelomu letopoãtu zniãili království keltsk˘ch
BójÛ v âechách, nebo po staletí trvající dÛsledná likvidace v‰eho “pohanského” kﬁesÈansk˘m klérem, nakonec i pﬁekrucování dûjin komunistick˘m reÏimem. Ten nám za bratry pﬁisoudil národy Ïijící na v˘chodû. Nikomu se ale nikdy nepodaﬁilo zcela zlomit
ohromnou moc keltské tradice v âechách.
Den 1. únor byl v celém keltském svûtû znám jako dÛleÏit˘ svátek roku - Imbolc,
v Irsku naz˘van˘ Oimealg, pozdûji pﬁe‰el i do kﬁesÈanské tradice jako Hromnice. Imbolc
byl pﬁedev‰ím slavností keltské bohynû Brighid, dcery Dagdovy. Venkovsk˘ lid oslavoval konec zimy spojen˘ s poãínající laktací ovcí, zaÏíhaly se ochranné ohnû.
Brighid byla jednou ze tﬁí podob trojjediné bohynû. V zimû vystupovala v podobû “staﬁeny” (cailleach), obávané bohynû spojované se smrtí. O Imbolcu pﬁichází promûnûna
v pannu a ãistou bohyni, symbolizující pﬁíchod jara a znovuzrození. Brighid je patronkou inspirace a uãení, kováﬁÛ, léãitelkou a zastánkyní opu‰tûn˘ch. Jako taková byla
v‰ude velmi oblíbená, na ﬁadû míst po celé Evropû je jí zasvûceno mnoho studní a léãiv˘ch pramenÛ. Podle star˘ch legend chodí dosud po svûtû (jako sv. Brighid-Brigita),
neboÈ mezi její nesãetné umûní patﬁí téÏ schopnost udrÏovat vûãn˘ oheÀ keltské tradice.
Proto nûkteﬁí slaví Imbolc také jako svátek Bohynû keltského ohnû. Jejím znakem je
ochrann˘ uzel vázan˘ ze slámy a pﬁipevnûn˘ nad vchod domu jako ochranné znamení.
Ze stébel obilí se také vyrábûly malé panenky, které pak dívky oblékly do ‰atÛ a nosily
je od domu k domu. KaÏdá domácnost dávala této symbolické nevûstû mal˘ dárek.
Souãástí oslav tohoto svátku bylo také zapalování mal˘ch ohníãkÛ pﬁed vchodem do
domu. Vûﬁilo se, Ïe mají symbolickou moc chránit dÛm pﬁed kroupami a úderem blesku.
V tento den se také zhá‰ely v‰echny ohnû v kovárnách. Po vyãi‰tûní ohni‰tû je znovu
smûly zapálit jen mladé dívky-panny (coÏ by dnes mohl b˘t trochu problém).
V pﬁedveãer svátku Imbolc se obvykle konala bohatá hostina, na níÏ nechybûlo peãivo ozdobené symboly a mléãná jídla. Nesmûlo se také zapomenout nechat nûco z jídla
jako obûÈ. V období tohoto svátku b˘valo také zvykem slavnostnû vykonat první jarní
orbu. Pluhy se ozdobily barven˘mi pentlemi, polévaly (kﬁtily) se pálenkou a byly doprovázeny mlad˘mi dívkami. Do brázd se pak vkládaly symbolické obûti bohÛm - kousky
chleba a s˘ra. A samozﬁejmû chudák skﬁivan musel vrznout, aÈ chtûl nebo ne.
Vûzte v‰ak, Ïe i Vy na zaãátku února vkládáte do brázdy svého Ïivota své nové cíle
a sny pro tento rok, abyste o nû mohli nadále peãovat...
Jitka Dvoﬁáková

PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTÒ PLZE≈SKÉHO KRAJE 2007
V sobotu 24. listopadu se stal Star˘ Plzenec cílem témûﬁ tﬁech stovek turistÛ
a milovníkÛ pﬁírody. Probûhlo zde totiÏ
tradiãní Podzimní setkání turistÛ PlzeÀského kraje, které se kaÏdoroãnû koná na
jiném zajímavém místû PlzeÀského kraje
jako vrchol podzimní sezóny. Leto‰ní Setkání se neslo v duchu závûru oslav 115 let
KâT v Plzni a zároveÀ poãátku oslav 120
let Klubu ãesk˘ch turistÛ, kter˘ byl zaloÏen roku 1888 skupinou vlastencÛ kolem
cestovatele Vojty Náprstka.
Pro úãastníky byly pﬁipraveny trasy pû‰í
a cyklo z âernic a ze Starého Plzence
v délce od 8 do 30 km, které je zavedly mj.

na Radyni, do Hasiãského muzea v Sedlci
nebo ke staroplzenecké rotundû. Setkání
probûhlo v sále Lidového domu na Malé
Stranû, kde byl i cíl v‰ech tras. Setkání
slavnostnû zahájili místostarosta Starého
Plzence dr. Václav Hák a pﬁedseda Oblasti
KâT PlzeÀského kraje Václav Zykmund
(viz foto na stranû 13).
„Na setkání pﬁi‰lo nebo pﬁijelo zhruba
250 turistÛ, ne v‰ichni se ale bohuÏel zaregistrovali.“ ﬁíká Josef S˘kora, místopﬁedseda Oblasti Klubu ãesk˘ch turistÛ PlzeÀského kraje a dodává: „Oãekávali jsme
o nûco vy‰‰í úãast, ale bohuÏel nevy‰lo
pﬁíli‰ poãasí.“ V rámci Setkání probûhla

Registrace úãastníkÛ setkání
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také porada pﬁedsedÛ odborÛ KâT.
Klub ãesk˘ch turistÛ má v kraji 36
odborÛ s ãlenskou základnou pﬁibliÏnû 2000 ãlenÛ.
Setkání se uskuteãnilo díky podpoﬁe mnoha subjektÛ, zejména
mûsta Star˘ Plzenec a K-Centra,
mûstské knihovny Star˘ Plzenec.
Pﬁí‰tí podzim se turisté sejdou ve
·vihovû.
Luká‰ Ptáãek
O KâT PlzeÀ-Bolevec
V sobotu 24. listopadu se stal Star˘ Plzenec cílem témûﬁ tﬁech stovek turistÛ
a milovníkÛ pﬁírody. Na snímku (vlevo)
pﬁedseda Oblasti KâT PlzeÀského kraje
Václav Zykmund a 2. místostarosta mûsta
Starého Plzence dr. Václav Hák (vpravo)
pﬁi slavnostním zahájení setkání turistÛ.
Foto Eva Vlachová

MAL¯ VELK¯ MALÍ¤
Není vût‰í tragédie pro umûlce, neÏ kdyÏ
dospûje k pﬁesvûdãení typu „ to, co dûlám,
dûlám naprosto dokonale, a tak bych v tom
mûl pokraãovat beze zmûny i nadále…
vÏdyÈ lidem se moje dílo líbí“. Za svÛj
Ïivot jsem se bohuÏel setkala s nûkolika
pﬁípady, kdy umûlec – spokojen˘ sám se
sebou – ustrnul ve v˘voji a zaãal svÛj
talent rozmûlÀovat. ProtoÏe nehledal dál
nové cesty, propadl nakonec prázdné
man˘ﬁe a dûlal takové ty povrchnû líbivé
obrazy takzvanû „pro veﬁejnost“.
Pﬁi poslední listopadové v˘stavû obrazÛ
Václava Benedikta jsem se v‰ak jen utvrdila v názoru, Ïe tohle na‰emu staroplzeneckému rodákovi nehrozí a hrozit nebude. Tenhle nesmírnû pracovit˘ malíﬁ je
naopak neustál˘m a neúnavn˘m hledaãem
nov˘ch cest. Co jej znám - a znám jej
desetiletí – neustále ve své tvorbû experimentuje. Jeho cesta k profesionálnímu
malíﬁství nebyla lehká: kdyÏ roku 1984
ode‰el do Prahy, vystﬁídal mnoho zamûstnání, neÏ existenãnû i umûlecky zakotvil.
Po skromn˘ch zaãátcích dnes jiÏ mÛÏeme
ﬁíci, Ïe ze v‰ech staroplzeneck˘ch v˘tvarníkÛ je jedním z mála, kdo opravdu takﬁíkajíc „udûlal díru do svûta“. Pﬁi setkání
s tímto velmi mal˘m, velmi nenápadn˘m
a skromn˘m, av‰ak o to veselej‰ím muÏem
by vám ani nepﬁi‰lo, Ïe vlastnû mluvíte se
slavnou osobností.

ROZHOVOR S VÁCLAVEM
BENEDIKTEM
Kdy jste naposledy dûlal v˘stavu
v Plzenci?
B: KdyÏ nepoãítám tu sedmdesátihodinovou v˘stavu v minulém roce, dûlal jsem
tady v˘stavy v pravideln˘ch cyklech po 8
letech. Stalo se to pro mne urãit˘m pravidlem - ale v poslední dobû jsem ho poru‰il.
Jestlipak máte je‰tû ve zvyku dûlat
obrazy v rozmûrech – jak já tomu ﬁíkám
– „dva metry krát dva metry“? Nebo
jste pﬁe‰el k jin˘m formátÛm?
B: Obrazy dvakrát dva metry dûlám
zcela v˘jimeãnû a na zakázku: je s tím
totiÏ tro‰ku problém. Malbou poãínaje

Jeho rozmûrná plátna zdobí reprezentaã- mÛÏete obdivovat napﬁ. ve 12. dílu známé
ní prostory v˘znamn˘ch praÏsk˘ch bank encyklopedie J. Pijoana Dûjiny umûní).
(napﬁ. Hypovereinsbank, Reiffeisenbank, Z obrazÛ i grafik pﬁímo tryská obrovská
Komerãní banky), hotelu Movenpick i sta- energie a zároveÀ i klid – jsou jakoby
roplzenecké Bohemia Sekt. Jeho díla odrazem charakteru svého tvÛrce. Jsou to
nalezneme v soukrom˘ch i veﬁejn˘ch sbír- pozitivní díla, plná vnitﬁní vyrovnanosti
kách mnoha zemí. Je velmi piln˘: do roku a harmonie. Je vidût, jak Václav Benedikt
2007 realizoval jiÏ 80(!) samostatn˘ch peãlivû pﬁepeãlivû rozvaÏoval soulad
v˘stav doma i v zahraniãí. V prÛbûhu let barev, jak dlouze prom˘‰lel kompozici.
obdrÏel za svou tvorbu ﬁadu ocenûní (napﬁ. Nejsou to obrazy na efekt, ale velmi hluãesko-‰panûlskou cenu Salvátora Dalího) boká díla. Existují obrazy, s nimiÏ bych
a je uvádûn – jako jeden z mála Ïijících nechtûla bydlet v jedné místnosti, i kdyÏ se
umûlcÛ – v Encyklopedii ãesk˘ch umûlcÛ. mi líbí. S díly V. Benedikta bych pﬁeb˘vaStaroplzenecká v˘stava byla jak˘msi la ráda.
prÛﬁezem jeho tvorby: poãínaje jeho je‰tû
Anna Velichová
realistick˘mi poãátky (kde je vidût, Ïe klaFoto Milena Benediktová
sická malba asi nebude tím jeho „správn˘m ‰álkem kávy“) aÏ
ke stylu, v nûmÏ se skuteãnû
na‰el.
Jeho
abstraktní díla, vytváﬁená tzv. analytickou malbou (pﬁedstavme si, Ïe
malíﬁ si obraz nejprve
peãlivû rozvrhne jak
prostorovû, tak zejména
barevnû – sladûní barev
je tady velmi dÛleÏité –
a pak se postupnû dílo
rodí v del‰ím ãasovém
odstupu) ukazují na jeho
velk˘ vzor – amerického
moderního malíﬁe J. Pollocka (Pollockova díla V obklopení sv˘mi pﬁíznivci.
a manipulací konãe: napﬁíklad kdyÏ chce
architekt obraz vidût (a ãasto poÏaduje,
abych ho pﬁivezl), tak musím objednat
nákladní automobil. Vût‰inou dûlám normální formáty, které se dají dobﬁe pﬁenést
a pﬁevézt autem.
Nejvût‰í obraz mám v praÏském hotelu
Mövenpick – má opravdu 4 metry ãtvereãní. Je také nápadnû barevn˘ (jako cel˘
hotel). Pak tam visí ov‰em je‰tû série
nûkolika desítek m˘ch obrazÛ – v pokojích
i ve veﬁejn˘ch prostorách.
Co máte je‰tû v plánu v tomto roce
kromû v˘stavy ve Starém Plzenci?
B: Chtûl bych dodûlat jednu sérii obrazÛ. Je to nová technologie tzv. litého obrazu: kombinace emailu a disperzních barev.
Jste povaÏován za pﬁedstavitele analytické malby. Co to je?

B: Analytická malba vychází ze slova
anal˘za (tedy rozbor). To znamená, Ïe
obrazy v podstatû vznikají podle urãit˘ch
pravidel a zákonitostí klasické malby
a mají urãit˘ lyrick˘ náboj. Já se snaÏím,
abych do té syrové abstraktní formy dostal
lyriãnost. To se dá dokázat pﬁedev‰ím
kompozicí tvarÛ a barvami, které mohou
b˘t i lyrické.
Myslím si , Ïe by se malíﬁ mûl vyvíjet –
ustrnutí mi nehrozí - já se nûkdy vyvíjím
aÏ pﬁíli‰.
A mû to baví! Mûl jsem kdysi celkem asi
11 zamûstnání, abych mohl dûlat to, co
chci – malovat.
Sly‰ela jsem, Ïe se v poslední dobû
necháváte inspirovat v zahraniãí.
B: JiÏ 4 roky jezdím v létû do Chorvatska a dûlám tam pro úãastníky zájezdu
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NA OBâANY NA·EHO MùSTA SE NEZAPOMÍNÁ

Václav Benedikt
t˘denní kursy malování – ve spolupráci
s cestovní kanceláﬁí a s galerií. Je to pro
mne inspirativní – nádherná pﬁíroda
a obyvatelé podobní nám. Velmi mne
nabíjí práce s lidmi v kursech, poﬁád
dostávám nové podnûty. A pak se vÏdy
tû‰ím, jak pojedu domÛ a budu malovat.
Mám tam nûkolik velmi nadan˘ch lidí
,nûkteﬁí z nich jsou i v˘tvarnû vzdûlaní,
nûkteﬁí jsou velmi zku‰ení a malují dlouho. V leto‰ním roce budeme dûlat litografie.
âást Va‰í tvorby tvoﬁí grafika - jak
velká ãást to je?
B: Litografie a suchá jehla je jen malá
ãást mé tvorby. Suchou jehlu jsem dûlal
hlavnû v 80. letech, litografie vytváﬁím od
roku 1993. KaÏdoroãnû se úãastním
workshopÛ u nás i v zahraniãí a pak se
snaÏím zku‰enosti pﬁedávat dál. KdyÏ
jsem byl v Americe nebo v Brazílii, to je
jin˘ svût, jiné my‰lení, jin˘ pﬁístup k ve‰ker˘m vûcem. To ãlovûka natolik obohatí
a naplní, Ïe se mu otevírají nové obzory
a prostory pro tvorbu.
S Václavem Benediktem rozmlouvala
Anna Velichová

Sociální komise Rady mûsta Starého
Plzence ve spolupráci se starostou panem
ZdeÀkem Matasem nav‰tívila ve dnech
12. - 14. prosince 2007 celkem 27 na‰ich
obãanÛ v 11 domovech peãovatelské sluÏby a dal‰ích nejrÛznûj‰ích zdravotních a
sociálních zaﬁízeních. Za sociální komisi
RM se náv‰tûvy zúãastnili: Josef Korãák,
Hana Koubová a Karel Smetana.
V‰em nav‰tíven˘m byly pﬁedány ovocné balíãky, PF 2008 s podpisem starosty
mûsta ZdeÀka Matase a ozdobené vánoãní
vûtviãky, které vyrobila ãlenka sociální
komise paní Hana Koubová.
V‰ichni nav‰tívení obãané nám podûkovali za milou náv‰tûvu a máme od nich
vyﬁídit pozdrav jejich znám˘m ve Starém
Plzenci a Sedlci.
Za sociální komisi Rady mûsta ve Starém Plzenci Karel Smetana
Paní Radoslava Malecová se svojí fotografií z mládí ve zdravotnickém zaﬁízení Harmonie v Miro‰ovû.
Foto Karel Smetana

Na snímku zleva obyvatel Domu peãovatelské sluÏby ve Starém Plzenci pan Jaroslav âern˘, ﬁeditelka
DPS paní Vûra Houdková a starosta mûsta pan Zdenûk Matas.
Foto Karel Smetana

Snímkem si pﬁipomeÀme prosincov˘ vánoãní koncert, kter˘ se
uskuteãnil v kostele Narození Panny Marie na Malé Stranû. Studenti Konzervatoﬁe PlzeÀ a hosté z chrámov˘ch sborÛ zazpívali
pod vedením MUDr. Hany Beránkové vánoãní písnû, koledy
a âeskou m‰i vánoãní Hej, mistﬁe Jakuba Jana Ryby.

I pﬁes velk˘ mráz se se‰lo v pátek 21. prosince u stromeãku na
námûstí ve Starém Plzenci mnoho lidí, aby na okamÏik spoãinuli v tom pﬁedvánoãním shonu a zaposlouchali se do vánoãní muziky, kterou skvûle zahrály a zazpívaly dûti z folklórního souboru
Úslaváãek ZU·, kter˘ ﬁídila pí. uãitelka Kateﬁina Palátová. Velk˘
obdiv patﬁí i tûm nejmen‰ím úãinkujícím z dûtského pûveckého
sboru ZU·, kter˘ vedla paní uãitelka Petra Vlachová.
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DROBNÁ INZERCE

• Prodám PEUGEOT 405, pojízdn˘, na
náhradní díly. Tel.: 728 242 215.
• Koupím staré pohlednice do r. 1945, za
kvalitu platím nejvy‰‰í ceny. PozÛstalost apod.
Pﬁijedu. Tel.: 605 590 845.
• Hledám pronájem bytu 2 + 1, 3 + 1 ve St.
Plzenci. Tel.: 775 915 157.
• Mlad˘ pár hledá ke koupi byt 2+1, 3+1 ve
Starém Plzenci, pﬁíp. Nezvûsticích. Tel.: 773
029 827 – veãer.
• Prodám ob˘vák zn. Jitona + jídelní stÛl a
4 Ïidle, peﬁiÀák, ‰atní skﬁíÀ, rozkl. gauã + matrace, konf. stolek. Pouze komplet. Cena dohodou, levnû. Vhodné na chatu, chalupu, v dobrém stavu. Tel.: 603 982 776 mezi 8.00 –
20.00.
• Lektorka cizích jazykÛ nabízí profesionální v˘uku angliãtiny a nûmãiny na v‰ech
úrovních, pﬁekladatelské a tlumoãnické sluÏby
– PlzeÀ, Star˘ Plzenec a okolí. Pedagog. vzdûlání, praktické zku‰enosti, kvalita i trpûlivost.
Tel.: 777 286 079 nebo lenicka.z@email.cz.
• Pronajmeme nov˘ velk˘ byt 3+1 ve Starém Plzenci, 127 m2 mezonet, s terasou a balkonem, men‰í zahrada. 602 120 135.
• Prodám 2 olejové radiátory – 9 a 11 Ïeber,
á 750 Kã, je‰tû v záruce. Pﬁíborník svûtl˘ –
z Baumaxu – 1.500 Kã. El. bojler 100 l – 1.200
Kã – nutná demontáÏ. Tel.: 776 796 149,
email: judd31@seznam.cz .
• Prodám levnû ãasopis Numismatické listy,
roãníky 1975-2005, i jednotlivû. Tel.: 737 013
650 veãer.
• Prodám lyÏe zn. Fischer, délka 180 cm za
500 Kã a dámské pﬁeskáãe ãervené, vel. 4-5 za
400 Kã, dobr˘ stav. Tel.: 603 509 466.
• Prodám pÛl roku pouÏívané akvárium,
pﬁedûlané na terárium pro uÏovku, pﬁidûlané
víko z pletiva a pﬁekliÏky, samolepicí tapeta
vhodná do vody. Nepo‰kozené. V˘‰ka 70 cm,
‰íﬁka 30 cm. Sklenûné víko samozﬁejmostí.
Cena 2000 Kã. Tel.: 736 778 379.
• Koupím staré pohlednice do r. 1945 aj.
staré dokumenty. Ocením. Dobﬁe zaplatím.
Tel.: 605 590 845.

AUTOSERVIS ALH
Star˘ Plzenec, Kollárova 1038
NOVù OTEV¤EN
Nabízíme tyto sluÏby:
opravy osobních a dodávkov˘ch
automobilÛ v‰ech znaãek, náhradní
díly, v˘mûna olejÛ, klempíﬁské
práce, v˘mûna pneumatik, lakování, pﬁíprava vozidel na STK +
emise, nástﬁik a ochrana podvozkÛ,
v˘mûna autoskel, pÛjãovna pﬁepravníku vozidel, odtahová sluÏba,
moÏnost parkování vozidel.
Provozní doba:
NON STOP, tel: 775 915 154,
774 915 191, 774 915 161

PF 2008
Hodnû zdraví, ‰tûstí, spokojenosti,
osobních a pracovních úspûchÛ
a optimismu v novém roce 2008
pﬁeje ãtenáﬁÛm
redakce RadyÀsk˘ch listÛ

