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OHLÉDNUTÍ ZA 1. LEDNEM 2008
Tak jsme se zase ve zdraví se‰li… Prvního ledna jsme se stejnû jako nûkolik
desítek obãanÛ Plzence a Sedlce vypravili
k na‰í starobylé rotundû na HÛrku. ProtoÏe staré pﬁísloví praví „jak na Nov˘ rok,
tak po cel˘ rok“, chtûli jsme si asi podvûdomû pojistit, Ïe nám bude mezi znám˘mi
vÏdy dobﬁe. Navíc po sváteãním hodování
neu‰kodilo trochu si protáhnout svaly
a vyãistit hlavu. A setkání se vydaﬁilo.
Nemalou mûrou k tomu pﬁispûlo ver‰ování patriota mûsta Jardy Hrubého.
Jako „básníka“ jsme ho je‰tû neznali,
jelikoÏ minul˘ rok zde vystoupil jako hledaã pokladu. Posuìte sami, vy, kteﬁí na
HÛrku jiÏ nevyjdete, i vy, kter˘m se do
zimního poãasí nechtûlo. Vyznání na‰í
ﬁece vás také tﬁeba chytne za srdce.
NEJEN O ÚSLAVù
Dávní na‰i pﬁedkové tû ﬁeko jmenovali Bradavou.
Bylas vodiãkou lososÛ, prÛzraãnou
a ãistou.
Stále spûchá‰ za matkou na‰ich ﬁek
Vltavou.
A jak ãas plynul, stala ses na‰í
Úslavou….
Spolu s rotundou – kﬁesÈansk˘ch
pﬁedkÛ to svatyní,
A s kamenn˘m hradem – pevnou
stráÏí Radyní,
A s na‰imi pﬁedky – kteﬁí tu stateãnû,
Jak proti BavorÛm, tak ‰Èáhlavské
‰lechtû vzdorovali spoleãnû…
Otrocké bylo na‰ich pﬁedkÛ bytí,
TouÏili po svobodném,
bez HabsburkÛ Ïití.
Nevolníci to byli – poníÏení a bídní.
âeskou Prahou se chtûli nechat vést,
ne ovládat cizí Vídní…
Úslavo, ﬁeko, bylas Amazonkou
a Mississippí na‰eho dûtství,
Které netu‰ilo, Ïe jak tvoje voda,
tak i ná‰ ãas plyne,
Tak i na‰e mládí, na‰e zlaté mámy,
tátové, v‰e pomine.
Kde Ïe jsou velcí okouni, jelci,
porybn˘ ·imÛnek, hejna husí, tvoje
voda ãistá?
V‰e se kalí, nejen voda, i ta dne‰ní
pravda nemusí b˘t jistá…
Úslavo, ﬁeko, my lidé jsme ti ‰pínou
ublíÏili.
A je jen na nás, abychom tvou vodu
i pravdu oãistili…

Pan Jaroslav Hrub˘ pﬁi pﬁednesu sv˘ch básní.

Úslavo, vodûnko, jsi vûãná,
tulácká to ﬁeka.
Na konci tvé poutû tû pﬁístav
Hamburg a ‰iré moﬁe ãeká –
Zato nás smrtelníky memento mori
tam na vr‰ku k Letkovu leká…
Pozná‰ oceány, obepluje‰ cel˘ svût
A s de‰tûm se k nám opût vrátí‰ zpût.
Úslavo, ﬁeko, jsi tichá, mírná, ale
divoká…
Tak lidi, aÈ se tu zase sejdeme ve
zdraví – do dne a roka!
A protoÏe Jarda Hrub˘ je i v˘born˘ zpûvák, na závûr svého vystoupení nám
i zanotoval.
ZPÍVÁNO
Kde domov mÛj? ToÈ Star˘ Plzenec
mÛj…
Krásnou pﬁírodu tu lidé mají
na zdraÏování teì nadávají
Ïeny jsou jak z jara kvût
já bych Plzenec nevymûnil za cel˘
euro svût a to je ta Stará PlzeÀ,
Stará PlzeÀ - domov mÛj…
Pane prezidente a starosto Matasi,
za referendum o radaru
kaÏd˘ pevnû stÛj – pak to bude bezpeãn˘ domov mÛj.
Pod Radyní se ‰ampus blejská –
Bohemia závody ho tam vyrábûjÛ
po celém svûtû ho lidé pijÛ
zastavme sa tady u staré na‰í báby

Pohled na Star˘ Plzenec z HÛrky od
rotundy sv. Petra a Pavla.

rotundy – ó, jak rychle ten ãas letí –
roky, mûsíce, t˘dny, dny, hodiny –
hlavnû sekundy…
Závûr: my Plzeneãtí a Sedleãtí sem
na HÛrku jdeme, ‰tûstí, zdraví si
u rotundy vin‰ujeme,
‰tûstí, zdraví, dlouhá léta a aÈ ním
Plzenec a Sedlec stále vzkvétá…
PF 2008 – Nazdar!
VáÏení – Veselá mysl jest pÛl zdraví!
Mnozí moÏná s pohrdáním ﬁeknete…
lidová tvoﬁivost. Ale pro mne je to hlavnû
v˘povûì autora o jeho vztahu k mûstu,
obyãejnému Ïivotu, pravda o tom, ãím
mnozí z nás v souãasnosti Ïijeme. Závûreãné pﬁání písnû budiÏ nejen pﬁáním, ale
i skuteãností pro na‰e mûsto.
Jitka Sutnarová
Foto Pavel Kesl
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28. schÛze – dne 20. prosince 2007
RM
vzala na vûdomí Ïádosti Ing. Davida
Racha, Ing. Martina Nozara a manÏelÛ
Tou‰ov˘ch o prodej pozemkÛ ve mûstû
pro stavby rodinn˘ch domkÛ;
souhlasila s pronájmem stavby bez ãp.
postavené na pozemku p.ã. st. 1182
v Nerudovû ulici Franti‰ku Ulãovi na
dobu neurãitou s tﬁímûsíãní v˘povûdní
lhÛtou;
uloÏila místostarostovi dr. Hákovi projednat s ﬁeditelem Z· Star˘ Plzenec neoprávnûné uÏívání ãásti pozemku mûsta
p.ã. 334, kter˘ podle smlouvy o v˘pÛjãce
‰kola spravuje, uÏivateli sousedních
nemovitostí ve vlastnictví Mgr. Evy
Nekvindové a poÏadovat pﬁijetí opatﬁení
k nápravû;
schválila uzavﬁení dodatkÛ k nájemním
smlouvám s Vítem Duníkem a Annou
Trykarovou, jejichÏ pﬁedmûtem je sníÏení
v˘mûry pronajat˘ch ãástí pozemku p.ã.
179 v k.ú. Star˘ Plzenec z dÛvodu prodeje ãásti tohoto pozemku Milanu Bláhovi;
uloÏila MûÚ vypovûdût p. Karlíãkovi
dosavadní pronájem pozemku pod fotbalov˘m hﬁi‰tûm pﬁi moÏnosti jeho uÏívání
aÏ do zahájení v˘stavby nebo prodeje
pozemkÛ v této lokalitû;
schválila rozpoãtové opatﬁení
ã. 9/2007, kter˘m do‰lo ke sníÏení celkov˘ch rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ i v˘dajÛ mûsta
o stejnou ãástku 66 tis. Kã, o kterou byla
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rozhodnutím MPSV mûstu sníÏena neinvestiãní úãelová dotace na poskytované
dávky pomoci v hmotné nouzi v roce
2007;
schválila ceník odpadÛ odevzdávan˘ch
ve sbûrném dvoﬁe v Husovû ulici pro rok
2008;
schválila uzavﬁení dodatku k nájemní
smlouvû se Stanislavem Mourkem na pronájem nebytov˘ch prostor v domû ãp. 138
ve Smetanovû ulici;
souhlasila s prodlouÏením pronájmu
nebytov˘ch prostor v domû ãp. 68 ve
Smetanovû ulici Jarmile Palacké do
31.12.2009;
schválila uzavﬁení nájemní smlouvy
s MUDr. Martinou Slaníkovou na pronájem nebytov˘ch prostor ve 2. patﬁe budovy ãp. 292 ve Smetanovû ulici do
31.12.2012 za úãelem provozování gynekologické ordinace;
schválila nové ceny dﬁeva získaného
samov˘robou v mûstsk˘ch lesích, a to za
dﬁevo palivové jehliãnaté a listnaté
mûkké 100,- Kã za 1 m3 vãetnû DPH a za
dﬁevo uÏitkové jehliãnaté 658,- Kã za
1 m3 vãetnû DPH;
vzala na vûdomí zápis z kontroly provedené lesní komisí dne 30.11.2007
v mûstsk˘ch lesích a zamûﬁené na stav
zalesÀování, oplocenek, ochrany lesních
kultur a v˘skyt kÛrovce, kdy kontrolou
nebylo shledáno závad ani nedostatkÛ;
souhlasila s pﬁevodem ãlensk˘ch práv
a povinností v BD Radynû – druÏstvo ze
stávajícího nájemníka bytu ã. 10 v bytovém domû ãp. 1183 a 1184 Tomá‰e Kojzara na nového nájemníka bytu Editu
Rüsterovou;
schválila vydání vnitﬁní smûrnice
ã. 5/2007 Pravidla pro hospodaﬁení se
sociálním fondem mûsta, vnitﬁní smûrnice
ã. 6/2007 Pravidla pro pﬁípravu jednání
schÛze rady mûsta, vnitﬁní smûrnice
ã. 7/2007 Pravidla pro pﬁijímání a vyﬁizování petic a stíÏností a dodatku ã. 1 k jednacímu ﬁádu rady mûsta;
souhlasila s pﬁijetím manÏelÛ Heﬁmanov˘ch za ãleny BD Andrej‰ky – druÏstvo;
vzala na vûdomí informaci místostarosty Ing. Wohlmuta o postupu prací na posuzování návrhu zástavby Smetanovy ulice
a o jednání se zájemci o v˘stavbu v prÛmyslové zónû a v lokalitû Pod Hﬁi‰tûm;
vzala na vûdomí oznámení ﬁeditelky
M· Star˘ Plzenec o uzavﬁení ‰koly od
22.12.2007 do 2.1.2008;
vzala na vûdomí informaci pﬁedsedy
sociální komise o náv‰tûvách obãanÛ
mûsta umístûn˘ch v sociálních zaﬁízeních
a vyjádﬁila své podûkování ãlenÛm komise za zaji‰tûní této akce;
souhlasila s pﬁidûlením volného sociálního bytu v domû ãp. 99 v Sedlci matce
p. Miroslava Strnada;
nesouhlasila s pﬁidûlením bytu v DPS
v Havlíãkovû ulici Jiﬁímu âernému a Jolanû Polevecké;

vzala na vûdomí Ïádost Kvûtoslavy
Bouberlové o projednání dopravní situace
v Habrmanovû ulici za úãasti sousedÛ
z dÛvodu povolené instalace vodorovné
dopravní znaãky „Zákaz zastavení“ Ilonou Zdvoﬁanovou, ale nesouhlasí se
zasahováním samosprávn˘ch orgánÛ
mûsta do dopravní situace v Habrmanovû
ulici, kdyÏ i na místních komunikacích
podléhá silniãní provoz platn˘m právním
pﬁedpisÛm a dodrÏování povinností jeho
úãastníkÛ a stanoven˘ch pravidel kontroluje Policie âR;
souhlasila s úhradou ãástky 20.000 Kã
Obãanskému sdruÏení obyvatel chatové
osady Andrej‰ka, Star˘ Plzenec jako
pomûrné ãásti nákladÛ, které sdruÏení
vznikly pﬁi bezúplatném pﬁevodu vodovodního ﬁadu v chatové oblasti Andrej‰ky
mûstu v roce 2006;
souhlasila s poskytnutím finanãního
daru nadaãnímu fondu „Rozum a cit“ na
jeho ãinnost ve prospûch opu‰tûn˘ch dûtí;
souhlasila s konání plesu mûsta a Z·
Star˘ Plzenec dne 22. února 2008 v Lidovém domû;
souhlasila se zv˘‰ením prodejní ceny
RadyÀsk˘ch listÛ na 8,- Kã za kus od
1.1.2008;
vzala na vûdomí termín konání valné
hromady Mikroregionu Radynû dne
19.12.2007;
vzala na vûdomí zápis z jednání valné
hromady spoleãnosti Pronap, s.r.o., dne
19.12.2007.
29. schÛze – dne 27. prosince 2007
RM schválila rozpoãtové opatﬁení
ã. 10/2007, kter˘m do‰lo k nav˘‰ení rozpoãtov˘ch pﬁíjmÛ o ãástku 63,45 tis. Kã,
t.j. o finanãní pﬁíspûvek PlzeÀského kraje
na hospodaﬁení v mûstsk˘ch lesích v roce
2007.
1. schÛze – dne 10. ledna 2008
RM
souhlasila s prodlouÏením pronájmu
zemûdûlsk˘ch pozemkÛ v lokalitû za
Topolovou ulicí spoleãnosti PláÀská
zemûdûlská, s.r.o., za stávajících podmínek do 31.12.2008;
bere na vûdomí Ïádost Ing. Jana Cheníãka o pronájem zemûdûlsk˘ch pozemkÛ
p.ã. 2048, 2053, 253/1, 264 a 513 v k.ú.
Star˘ Plzenec a pozemkÛ p.ã. 233/47,
233/48 a 277/1 v k.ú. Sedlec od
1.10.2009. O Ïádosti bude rozhodovat po
vyjádﬁení souãasného nájemce uveden˘ch
pozemkÛ - spoleãnosti Proklas, s.r.o.;
vzala na vûdomí Ïádost manÏelÛ Troppov˘ch o prodej pozemku p.ã. 320/9
a uloÏila MûÚ vyhlásit ve smyslu usnesení ZM v˘bûrové ﬁízení na prodej pozemkÛ
p.ã. 320/8 a 320/9 v Divadelní ulici v k.ú.
Star˘ Plzenec obálkovou metodou;
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souhlasila s prodejem pozemku
p.ã.237/144 nebo p.ã. 237/146 v k.ú. Sedlec Olze Konopníkové za cenu 500,- Kã,
pokud do 31.1.2008 nedojde k uzavﬁení
kupní smlouvy s jiÏ dﬁíve schválen˘mi
kupujícími Josefem Turkem a Michaelou
Koãkovou, kteﬁí dosud nereagovali na
v˘zvu MûÚ k uzavﬁení kupní smlouvy;
bere na vûdomí Ïádost Ing.Václava
Pecha PEMEX – ivp o prodej pozemku
mûsta p.ã. 1118/2 v k.ú. Star˘ Plzenec
v letkovském lomu;
souhlasila s poskytováním pﬁíspûvku
pﬁíspûvkov˘m organizacím z rozpoãtového provizoria 2008 formou mûsíãních
záloh ve v˘‰ích po 1/12 skuteãnû poskytnut˘ch pﬁíspûvkÛ v loÀském roce;
schválila uzavﬁení dodatku ke smlouvû
o odvozu a odstranûní TKO pro rok 2008
se spoleãností Rumpold – R Rokycany,
s.r.o.;
stanovila ceny za v˘voz odpadÛ pro
právnické osoby a fyzické osoby oprávnû-
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né k podnikání, které budou pﬁi nakládání
s odpady vyuÏívat v roce 2008 systém
mûsta, ve v˘‰i 2.170,- Kã vãetnû DPH pﬁi
t˘denním v˘vozu a 1.360,- Kã vãetnû
DPH pﬁi ãtrnáctidenním v˘vozu nádoby
o objemu 110 ãi 120 l a povûﬁila referentku odboru ÎP MûÚ Helenu ·a‰kovou
k uzavírání a podepisování pﬁíslu‰n˘ch
smluv s podnikateli pro rok 2008;
vzala na vûdomí vyÏádan˘ návrh na
koncepãní ﬁe‰ení ulice K Lomu vãetnû
zji‰tûné skuteãnosti, Ïe majitelé ﬁady
domÛ v této ulici od ãp. 913 po ãp. 963
uÏívají pozemky mûsta p.ã. 341/100,
341/101 a ãást p.ã. 341/66 bez právního
dÛvodu, nesouhlasila s vybudováním
zámkové dlaÏby na pozemku p.ã. 342/3
pﬁed domem ãp. 967 v ulici K Lomu do
doby schválení komplexního stavebnû
technického ﬁe‰ení celé ulice a uloÏila
MûÚ vyzvat vlastníky v˘‰e uveden˘ch
domÛ k odkoupení jimi uÏívan˘ch pozemkÛ mûsta za cenu 150,- Kã za m2;

uloÏila MûÚ pﬁedloÏit do 29.2.2008
jmenn˘ seznam vlastníkÛ nemovitostí ve
mûstû, které dosud nejsou pﬁipojeny na
kanalizaãní síÈ, aã je jejich pﬁipojení technicky moÏné, a doloÏit, zda byli k pﬁipojení vyzváni a jak pﬁípadnû na v˘zvu reagovali. Poté rozhodne o dal‰ím postupu;
schválila uzavﬁení smlouvy s SDH
Sedlec o v˘pÛjãce budovy hasiãského
muzea postavené na pozemku p.ã. st. 1/2
v k.ú. Sedlec Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ
Sedlec na dobu 40 let do 31.12.2047;
souhlasila s pﬁijetím daru - webové
kamery od provozovatelÛ poãítaãové sítû
MrakNet a s jejím umístûním na hradu
Radyni. V˘stupy z kamery budou zdarma
pﬁístupné na webov˘ch stránkách mûsta;
souhlasila s poﬁízením drobn˘ch upomínkov˘ch pﬁedmûtÛ pro potﬁeby vedení
mûsta podle návrhu starosty;
nesouhlasila se vstupem mûsta do svazku obcí „SdruÏení místních samospráv“.

Ú P R AV Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í A P ¤ I L E H L¯ C H C H O D N Í K Ò
âasto se na nás obracejí obãané s Ïádostmi (v lep‰ím pﬁípadû) o povolení zﬁízení
parkovacího stání pro svá vozidla pﬁed
sv˘mi pozemky v místech urãen˘ch pro
vybudování chodníkÛ, pﬁípadnû zabírající
ãásti veﬁejné komunikace. V hor‰ím pﬁípadû tak ãiní svévolnû bez povolení. K tomu
tﬁeba pﬁipomenout, Ïe od 1.1.2007 je pro
stavbu ãi úpravu místních komunikací speciálním stavebním úﬁadem ve vûci obecní
úﬁad obce s roz‰íﬁenou pÛsobností, tj. v
na‰em pﬁípadû Magistrát mûsta Plznû -

odbor dopravy. Ten pﬁizve ke stavebnímu
ﬁízení pﬁíslu‰n˘ orgán Policie âR (§ 16
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích). Jin˘mi slovy, schvalování jakékoliv
rozmûrové úpravy vozovek a pﬁilehl˘ch
chodníkÛ ãi jejich úpravy k jin˘m úãelÛm
neÏ bezpeãnému pohybu chodcÛ po chodnících a vozidel na komunikacích, byÈ jsou
v majetku a správû na‰eho mûsta, není
v na‰í kompetenci! Mûsto k podobn˘m
návrhÛm vydává pouze vyjádﬁení! Následnû pak Dopravní inspektorát Policie âeské

republiky vydává závazné stanovisko a
pokud jsou oba pﬁedchozí správní kroky
kladné, teprve Magistrát mûsta Plznû odbor dopravy vydává rozhodnutí. Nezbytn˘m pﬁedpokladem k vyvolání tohoto
správního ﬁízení, aÈ jiÏ soukromou osobou
nebo obcí, je pﬁedloÏení stavební dokumentace zpracované autorizovan˘m projektantem. Stejn˘ postup platí i o umísÈování
dopravních znaãek na místních komunikacích.
Ing. Jaroslav Wohlmut,
místostarosta

Dotazy zodpovídá JUDr. Petra Marková, advokátní kanceláﬁ, Barrandova
19, PlzeÀ, tel.: 377 455 401

ãení od spolehlivé osoby je neocenitelné.
Stejnû tak je dÛleÏit˘ vá‰ osobní dojem
z první schÛzky s advokátem – mûli byste
si navzájem v dostateãné míﬁe dÛvûﬁovat,
advokát by na vás mûl zapÛsobit serioznû
(ne nutnû sympaticky).
Je praktické pﬁihlédnout i k zemûpisnému hledisku. Pro bûÏné poradenství nebude asi v˘hodné dojíÏdût za advokátem sto
kilometrÛ. Pokud má jít o soudní spor,
mÛÏe b˘t dÛleÏité sídlo soudu, kter˘ bude
vûc soudit – advokát mÛÏe b˘t se soudem
a jeho zvyklostmi lépe obeznámen, pokud
v tomto mûstû sídlí. Dlouh˘m dojíÏdûním

advokáta k soudu pak také mohou narÛst
náklady sporu ve formû cestovného
a náhrad za ztrátu ãasu.
Je otázkou, zda volit advokáta star‰ího,
zku‰enûj‰ího anebo mlad‰ího, nad‰eného,
s nedávno nabyt˘mi znalostmi, ale tﬁeba
bez dlouhé praxe. Zda volit spí‰e Ïenu
nebo muÏe. Zde neexistuje správná odpovûì, star˘ advokát mÛÏe b˘t zku‰en˘
anebo naopak unaven˘, mlad˘ mÛÏe b˘t
brilantní anebo neadekvátnû nedÛvodnû
sebevûdom˘. Îena advokátka nemusí
(anebo mÛÏe) b˘t v˘hodou.
KaÏdopádnû po první schÛzce s advokátem (na kterou je tﬁeba se pﬁedem objednat) byste mûl vûdût následující údaje:
zda se Vámi vybran˘ advokát vûnuje
oblasti, ve které potﬁebujete jeho právní
pomoc a zda má ãas poskytnout Vám své
sluÏby v potﬁebném ãase zda Vás bude
zastupovat pﬁímo advokát nebo nûkter˘
z jeho kolegÛ ãi zamûstnancÛ
jak˘m zpÛsobem Vám bude úãtována
odmûna advokáta a v jaké pﬁedpokládané
celkové v˘‰i, jak budete skládat zálohy
jak˘m smûrem bude právní pomoc
vedena a jaké první kroky advokát podnikne ve Va‰í vûci.

Otázka:
Jak si mám vybrat dobrého advokáta,
kdyÏ Ïádného osobnû neznám?
Odpovûì:
Toto je otázka, na kterou Vám mohu dát
spí‰e obecnou odpovûì a pﬁipomenout pár
pravidel, nikoli dát vyãerpávající návod
k postupu.
ZáleÏí na vûci, kterou chcete s advokátem ﬁe‰it, protoÏe ne v‰ichni advokáti se
zab˘vají v‰emi oblastmi práva. Dá se
pﬁedpokládat, Ïe pokud jde o obãanské
právo, typicky rozvod manÏelství, prodej
domu, vymáhání dluhu, sousedsk˘ spor
a podobnû, touto oblastí se zab˘vá témûﬁ
kter˘koli advokát. Naopak namátkou
smûnky, ‰eky, fúze obchodních spoleãností, obhajoba v trestním ﬁízení, spory
s finanãním úﬁadem – to jsou vûci, které
nemusí spadat pod pojem generální praxe
a mÛÏe se stát, Ïe budete muset hledat
advokáta - specialistu.
MÛÏe b˘t uÏiteãné dát na radu a osobní
zku‰enost nûkoho z Va‰eho okolí. Doporu-
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DÒM â.P. 71 „U ·TEFLÒ“
DÛm stojí na rohu námûstí, navazuje na
sokolovnu. AÏ do druhé poloviny osmnáctého století stál pﬁed domem obecní pran˘ﬁ. Pﬁesnûji to bylo do roku 1780, pak byl
pran˘ﬁ na rozkaz vrchnosti rozboﬁen
a odstranûn.
Vlastní doloÏitelná historie domu na
tomto místû zaãíná aÏ v roce 1710, kdy se
jako majitel uvádí v odhadu panství Matûj
Fross s vymûﬁenou daní 10 gro‰Û. Je otázkou, zda zde nûjak˘ dÛm stával dﬁíve.
V prÛbûhu tﬁicetileté války bylo obyvatelstvo znaãnû decimováno, uvádí se, Ïe zde
na konci této války bylo pouze nûkolik
lidí. Není tedy moÏno pﬁedpokládat, Ïe by
zde probíhala nûjaká velká stavební ãinnost.
Rod FrossÛ zde hospodaﬁil i dále.
V Urbáﬁi ·Èáhlavského panství v roce
1719 je na této chalupû uvádûn opût Matûj
Fross, kter˘ obdûlává 20 strychÛ polí a má
2 voly, 2 krávy a 2 jalovice. Platí úrok dvakrát roãnû 5 krejcarÛ.
V ãinÏovním rejstﬁíku z roku 1767 je
uvádûn Josef Fross, tedy uÏ syn MatûjÛv,
a v robotním seznamu z roku 1777 je uveden rovnûÏ Josef Fross. Ten zde má zapsánu i povinnost platit 18 zlat˘ch a 52 krejcarÛ a po cel˘ rok 3 dny pû‰í roboty t˘dnû.
V první polovinû devatenáctého století
zde hospodaﬁili ·teflové, jak nám udává
název „po chalupû“ uvádûn˘ kronikáﬁem
Martinem Hru‰kou. Pozemková kniha
zaãíná sv˘mi záznamy v roce 1874. 27.
záﬁí 1874 bylo vloÏeno právo vlastnické
manÏelÛm Josefu a Annû âejkov˘m. Tím
zaãíná drÏení domu rodinou âejkov˘ch.
6. února 1907 bylo vloÏeno právo vlastnické manÏelÛm Václavu a Annû âejkov˘m. Václav âejka v ﬁíjnu 1916 zemﬁel

KALENDÁ¤ ÚNOR 2008
Hrad RADYNù: uzavﬁen
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: uzavﬁena
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
15. února 2008 (pátek)
OZVùNY INDIÁNSK¯CH KULTUR
VernisáÏ v˘stavy Ïákovsk˘ch prací
v˘tvarného oboru ZU· Star˘ Plzenec

Souãasn˘ vzhled domu ã.p. 71.

a vlastnictví jeho poloviny domu pﬁechází
na jeho manÏelku Annu. V roce 1943 Anna
âejková umírá, dÛm dûdí syn Václav
âejka. Ten se 20. ãervna 1943 oÏenil
a polovina domu byla pﬁipsána jeho manÏelce Blance.
DÛm jistû mûnil svou podobu s prÛbûhem ãasu. Zásadní pﬁestavba vãetnû pﬁístavby patra v‰ak probûhla v roce 1969.
DÛm jiÏ dostává moderní vzhled, pÛvodní
vzhled zÛstává v˘minkáﬁskému stavení,
které je situováno vpravo od vrat. To si
ostatnû mÛÏeme velmi dobﬁe ovûﬁit porovnáním obou snímkÛ, které tento ãlánek
doprovázejí. Ten star‰í mÛÏeme datovat
zhruba po roce 1924, protoÏe jiÏ stojí
sokolovna.
Tolik k historii domu ã.p. 71.
Svatopluk Mare‰
historická sekce OSHR

Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova
932, Star˘ Plzenec
âas: 17.00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna
Otevﬁeno:
Po, St
9.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Út, ât
9.00-12.00 13.00-15.00 hod.
Pá
zavﬁeno
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz,
tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstup: voln˘
16. 2. 2008 (sobota)
Ma‰karní rej
Místo: sál tûlocviãny TJ Sokol
âas: 15.00 hod.
Poﬁadatel: TJ Sokol Star˘ Plzenec
Vstup: dobrovoln˘

Takto vypadal dÛm ã.p. 71 v období po roce 1924.

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 (prodej vstupenek na
místû pﬁed koncertem).
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22. února 2008 (pátek)
PLES MùSTA A ZÁKLADNÍ ·KOLY
STAR¯ PLZENEC
Místo Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
ve Starém Plzenci
âas: 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje kapela Bílá pûna.
Program veãera:
ukázky standardních a latinskoamerick˘ch
tancÛ
barmanská ohÀová show
bohatá tombola
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna a Základní ‰kola
Star˘ Plzenec
Vstupné: 120,- Kã
Rezervace stolÛ a pﬁedprodej vstupenek
v K-Centru, Smetanova 932,
Star˘ Plzenec.

RadyÀské listy – únor 2008
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz, tel.:
377 183 662, 377 183 659, www.staryplzenec.cz
1. bﬁezna 2008 (sobota)
Reprezentaãní ples fotbalistÛ
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû ve Starém Plzenci
âas: od 20.00 hod
K tanci i poslechu hraje skupina
AMETYST
Velmi bohatá tombola
Vstupné 150,-Kã
Poﬁadatel: SK Star˘ Plzenec
Vstupenky moÏno zakoupit v areálu
SK Star˘ Plzenec
Radynû v záﬁi svûtel.

NÁV·TùVNOST HRADU RADYNù
V TURISTICKÉ SEZÓNù 2007

Takov˘mto pohledem odmûní hrad Radynû kaÏdého z pﬁíchozích náv‰tûvníkÛ.

I pﬁes to, Ïe byla v loÀském roce na
Radyni z dÛvodÛ restauraãních prací pﬁístupové lávky a interiéru vûÏe zahájena
turistická sezóna o mûsíc pozdûji, tedy aÏ
v mûsíci kvûtnu, hrad Radynû nouzi o
náv‰tûvníky skuteãnû nemûl. V období od
kvûtna do ﬁíjna 2007 nav‰tívilo hrad celkem 14 041 turistÛ, z toho 8 840 dospûl˘ch a 5 201 dûtí ve vûku od 6 – do 15 let,
studentÛ, invalidÛ a seniorÛ.
Vûﬁíme, Ïe zﬁícenina hradu Radynû –
dominanta PlzeÀska, kterou je zdaleka
vidût nejen ve dne, ale i v záﬁi svûtel
v noci, pﬁiláká v budoucnu je‰tû mnohem
více náv‰tûvníkÛ. Cestovní ruch by se mûl
zv˘‰it díky pﬁipravovan˘m expozicím
v hranolové vûÏi nebo plánované rekonstrukci restaurace U Radou‰e a dal‰ího
zvelebování hradního areálu za úãelem
poﬁádání kulturních akcí bûhem sezóny.
Pro rok 2008 pﬁipravuje mûsto dokonãení stavebních úprav v prostoru paláce,
zejména odvodnûní a úpravu pochozí plochy. Souãasnû s tím se provede i úprava
vstupu do hradu. V okolí hradu bude realizována oprava zbytkÛ kamenn˘ch
objektÛ, odstranûní lávky pﬁes hraní pﬁíkop, redukce stromoví v blízkosti hradních zdí a úprava pﬁístupové stezky.
Eva Vlachová

Interiér hradu Radnû z roku 1920.
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Ples MùSTA A ZÁKLADNÍ ·KOLY STAR¯ PLZENEC je jiÏ tradiãní, kulturnû-spoleãenskou 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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15. ledna 2008 jiÏ uplynulo 10 let, co
nás navÏdy opustil ná‰ pﬁedobr˘ manÏel,
táta a dûdeãek
pan Josef DrahoÀovsk˘ ze Sedlce.
Moc nám schází. Nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ho znali, vûnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná manÏelka Alena DrahoÀovská, dcera Alenka Hrbáãková a syn
Petr DrahoÀovsk˘ s rodinou.

Dne 10. 2. 2008 by se doÏil 32 let ná‰
syn Petr Schaffer.
Kdo jste ho znali, vzpomeÀte s námi.
Dûkují rodiãe J. a J. Schafferovi
a sestra
M. Perková s rodinou.
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BLAHOP¤EJEME…
V tûchto dnech slaví paní Ludmila Kotnauerová v˘znamné
Ïivotní jubileum.
Pochází z uãitelské rodiny. Vlivem tehdej‰ích pomûrÛ nemohla
jít studovat, a byla proto zamûstnána jako úãetní u plzeÀsk˘ch
elektráren. Pﬁi zamûstnání pak vystudovala obchodní akademii a
Akademii múzick˘ch umûní v Praze – obor zpûv.
Zaãala uãit na hudební ‰kole v Plzni-SkvrÀanech, kde vychovala velkou ﬁadu dûtí, které získaly mnoÏství cen a diplomÛ v rÛzn˘ch celostátních soutûÏích.
KdyÏ bylo zﬁízeno pûvecké oddûlení Konzervatoﬁe v Plzni, stala
se jeho první profesorkou a po jeho roz‰íﬁení vedoucí pûveckého
oddûlení a stále na konzervatoﬁi vyuãuje. Z její tﬁídy pokraãuje ve
studiu zpûvu mnoho ÏákÛ na vysok˘ch ‰kolách, mnozí jsou sólisty v divadlech u nás i v cizinû a její tﬁída je zásobárnou hlasÛ pro
sbory plzeÀského divadla.
Jejím nejvût‰ím pedagogick˘m úspûchem jsou dva v˘znamní
svûtoví zpûváci: Eva Urbanová a Roman Janál. Eva Urbanová se
od poãítaãe a rockového hudebního Ïánru pﬁes plzeÀské divadlo a
Národní divadlo v Praze probojovala aÏ do Metropolitní opery
v New Yorku, v souãasné dobû vystupuje na operních scénách
celého svûta. Právû tak Roman Janál, kter˘ patﬁí mezi na‰e nejlep‰í barytonisty a úãinkoval na vût‰inû svûtov˘ch jevi‰È.
Kromû uãitelské práce se paní Kotnauerová hodnû vûnovala
koncertní ãinnosti – aÈ uÏ na jevi‰tích rÛzn˘ch kulturních zaﬁízení
ãi chrámov˘ch kúrech, vernisáÏích a dal‰ích akcích.
Z pozice b˘valé studentky zpûvu u paní Ludmily Kotnauerové
mohu z vlastní zku‰enosti jen potvrdit její kamarádsk˘ pﬁístup a

neutuchající pracovní elán .VÏdy mi byla pﬁítelem, rádcem, ale i
pﬁísn˘m uãitelem.
Na‰í váÏené a milé jubilantce pﬁejeme pﬁedev‰ím zdraví, radost,
ale i hodnû trpûlivosti v namáhavé, ale krásné práci se studenty,
které musí nauãit v‰echno, co pro své budoucí povolání potﬁebují.
A to není vÏdy lehké. Pﬁejeme jí elán do práce, do Ïivota hodnû
dal‰ích úspû‰n˘ch ÏákÛ, bezednou studnici krásné muziky a v‰e
ostatní, co si ona sama pﬁeje.
Jindra Hrneãková, Eva Vlachová, Milena Benediktová

Zleva b˘valí studenti: Magda Kuti‰ová, Petr Kukla, Ludmila Kotnauerová
a Jindra Hrneãková – dlouholetá spolupracovnice a pﬁítelkynû, b˘valá ﬁeditelka ZU· ve Starém Plzenci.
Foto archiv jubilantky

Z· STAR¯ PLZENEC MÁ NOVOU UâEBNU INFORMATIKY
Z· STAR¯
PLZENEC
Díky daru Bohemia
Sektu, a. s., má Z·
Star˘ Plzenec novou
uãebnu informatiky.
Poãítaãe s LCD monitory vypadají v nové
tﬁídû pÛdní vestavby
opravdu dobﬁe. Îáci
tak budou moci vyuÏít
v‰echny nové programy, které byly v souvislosti s nov˘m
vzdûlávacím plánem
zakoupeny. Jistû
budou také spokojeni
i v‰ichni uãitelé,
vÏdyÈ se jedná o velmi
oblíbenou a efektivní
formu v˘uky.
Chtûl bych touto
cestou jménem sv˘m
a jistû i jménem
v‰ech ÏákÛ podûkovat generálnímu ﬁediteli Bohemia Sektu,
a.s., panu Ing. J. Vozdeckému za hodnotn˘ dar na‰í ‰kole.
Dûkujeme!
PaedDr. Martin ·tekl
ﬁeditel ‰koly

V nové uãebnû informatiky je pro Ïáky vzdûlávání hraãkou.

Foto Martin ·tekl
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Z· SEDLEC

ZÁPIS DùTÍ DO 1. T¤ÍDY Z· SEDLEC SE KONÁ VE âTVRTEK
7. ÚNORA 2008 OD 14 DO 17 HODIN.

DùTI TRÁVÍ VOLN¯ âAS VE ·KOLE
Mûsíc prosinec byl ve znamení pﬁíprav na vystoupení dûtí pod
vánoãním stromeãkem a na v˘robu dárkÛ pro vánoãní trh. RodiãÛm i ostatním hostÛm se dárky líbily a také se témûﬁ v‰echny rozprodaly.
V lednu jsme se jiÏ zase více soustﬁedili na uãení, protoÏe pﬁed
námi bylo vysvûdãení. V odpoledních hodinách se v‰ak dûti
mohou vydovádût ve ‰kolní druÏinû a v zájmov˘ch krouÏcích.
KaÏdé odpoledne probíhá totiÏ nûkter˘ z nich, a dûti tak mohou
efektivnû vyuÏít svÛj voln˘ ãas. Do sportovních krouÏkÛ je
zapojena ﬁada dûtí. Máme pûknou tûlocviãnu, do které se
v poslední dobû zakoupilo nové náﬁadí i náãiní, jako napﬁ. malá

trampolína, dﬁevûná prolézaãka, odrazov˘ mÛstek, gumové míãky
na posilování, lana, ‰vihadla atd. Dûti tak lépe rozvíjí pohybové
dovednosti a udrÏují svou fyzickou kondici.
Také krouÏky dovedn˘ch rukou nabízí dûtem vyzkou‰et si
nové v˘tvarné a pracovní ãinnosti, jako je napﬁ. drátkování, batikování, práce s hlínou atd. Kromû tûchto aktivit nav‰tûvují dûti
krouÏek anglického a nûmeckého jazyka. Nemal˘ zájem je
i o turistick˘ krouÏek, ve kterém se dûti pravidelnû jednou za
mûsíc vydávají za poznáním míst nejen v PlzeÀském kraji. Tyto
odpolední aktivity také umoÏÀují, aby se dûti mohly je‰tû lépe
poznat i v jin˘ch situacích neÏ jen pﬁi vyuãování.
Mgr. Anna Císaﬁová
ﬁeditelka Z· Sedlec

M· SEDLEC
Nav‰tívilo nás maÀáskové divadlo Zvoneãek s pohádkou O ‰ípkové RÛÏence.
Dûti byly okouzleny maÀáskov˘mi
herci a pozornû sledovaly celé pﬁedstavení. Po shlédnutí pohádky a zazvonûní zvoneãku konec nenastal. Dûti si mohly loutky vypÛjãit, vklouznout mezi kulisy
a zahrát si svoji vlastní pohádku. Nad‰ení
dûtí a trpûlivost hercÛ bylo pro nás, uãitelky, pﬁíjemnou odmûnou.
Text a foto
Bohuslava PraÏáková
▼ Dûti ve spoleãnosti sv˘ch oblíben˘ch maÀáskÛ. ▼

▲ MaÀáskové divadlo Zvoneãek si získalo pﬁízeÀ sv˘ch mal˘ch divákÛ. ▲
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DùTSKÁ ORGANIZACE PION¯R VÁS ZVE DO SV¯CH ¤AD
Mnozí nás jiÏ znáte a chcete s námi jezdit
na v˘lety, poﬁádat v˘pravy do neznáma, karnevaly a soutûÏe.
Na‰e akce jsou zcela dobrovolné a na‰ím
cílem je vyplÀování volného ãasu dûtí.
KaÏdoroãnû provádíme registraci dûtí od
6 let a také dospûl˘ch, tﬁeba i rodiãÛ.
Rádi bychom získali do sv˘ch ﬁad mladé
lidi, kteﬁí by byli ochotni se vûnovat dûtem
ve volném ãase. Podmínkou je se pﬁihlásit,
zaregistrovat a úãastnit se ‰kolení pro nové
pracovníky v dûtské organizaci.
âlensk˘ pﬁíspûvek v roce 2008 ãiní pro
dítû 100,- Kã, stejnû tak pro dospûlé a je
moÏné ho upravit po domluvû podle moÏnosti ãlena.
Registrovat se mÛÏete pﬁímo na na‰ich
akcích nebo na adresách:
Petr Steiner, Sládkova 696, Star˘ Plzenec,
tel: 602 565 240,
Bronislava KﬁíÏková, Erbenova 604, Star˘
Plzenec, tel: 377 966 238.
Za PS Star˘ Plzenec
Franti‰ek KﬁíÏek

Dûtsk˘ den 2007 s jízdou na úzkorozchodné Ïeleznici.

Foto archiv PS
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POZVÁNKA
NA V¯ROâNÍ âLENSKOU SCHÒZI OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ HÒRKA A RADYNù,
která se koná dne 26. ÚNORA 2008 OD 18.30 HOD. SALONKU restaurace NA JÍZDÁRNù.
âleny sdruÏení Ïádáme o zaplacení pﬁíspûvkÛ za leto‰ní rok.
Srdeãnû zveme v‰echny ãleny a pﬁíznivce sdruÏení.
Zve V˘bor OSHR

S B O R D O B R O VO L N ¯ C H H A S I â Ò V E S TA R É M P L Z E N C I H O D N O T I L
â I N N O S T Z A U P LY N U L¯ R O K 2 0 0 7
Jak b˘vá zvykem, v‰echny organizace
a spolky na pﬁelomu roku bilancují a hodnotí svoji práci za uplynul˘ kalendáﬁní rok
To platí i u hasiãÛ ve Starém Plzenci, kdy
jsme na 11. ledna 2008 svolali V˘roãní
valnou hromadu do budovy poÏární
zbrojnice, abychom zhodnotili celkovou ãinnost a v˘sledky své práce.
V˘roãní valná hromada byla
zahájena za úãasti vût‰iny ãinn˘ch
ãlenÛ organizace, starosty mûsta
p.ZdeÀka Matase, zástupcÛ HZS
PlzeÀského kraje npor. Mouleho,
OSH PlzeÀ-jih p. âerného, OSHR
dr. Háka a zástupcÛ jednotliv˘ch
SDH.
Jednání ﬁídil starosta sboru p. Petr
Steiner, kter˘ shrnul ve svém pﬁíspûvku ãinnost celé základní organizace za rok 2007. Ve zprávû zaznûla kritika na pasivní ãleny, kteﬁí se
buì vÛbec nebo nepatrnou mûrou
zajímají o ãinnost a jen opatrnû pﬁikládají ruku k dílu. Naopak bylo
vyzdviÏeno podûkování v‰em, kteﬁí
se pravidelnû zapojují do ãinnosti
a nestojí stranou.
Podrobnû byl rozebrán plán ãinnosti, kter˘ byl stanoven pﬁed
rokem a kter˘ se nepodaﬁilo z poloviny splnit. Nejvíce byla kritizována ãinnost soutûÏního druÏstva,
které ustoupilo z dﬁívûj‰ího v˘sluní
úspûchÛ a neobsadilo svoji úãastí
ani jedno soutûÏní klání. TaktéÏ se
to t˘ká poﬁádání Putovního poháru
v tradiãní soutûÏi. Ne za v‰im lze
hledat nezájem ãlenÛ, problémy
okolo soutûÏe a soutûÏního druÏstva
sahají do dﬁívûj‰ka, neboÈ nemáme
poﬁádn˘ prostor na cviãení a v‰echny vytipované lokality jsou pro
tento úãel naprosto nevhodné. Chceme,
aby byl snadno pﬁístupn˘ pro ‰irokou
veﬁejnost, která by pﬁi‰la povzbudit v‰echna druÏstva, a kde by bylo vybudováno
kvalitní zázemí pro v‰echny úãastníky
vãetnû divákÛ.
TaktéÏ druÏstvo by bylo tﬁeba omladit
a naráÏíme na nezájem dne‰ní mládeÏe
o tuto ãinnost. Pﬁesto si myslím, Ïe kdo by
blíÏe nakoukl, mohla by se mu ãinnost
zalíbit jako nám, kteﬁí to vykonáváme
mnoho let a pﬁed námi to vykonávaly na‰i
dûdové.

Také nûkolikrát do roka spolupracujeme
s Obãansk˘m sdruÏením HÛrka a Radynû provádíme poﬁezání vût‰ích stromÛ
a vykonáváme odbornou asistenci pﬁi
likvidaci a pálení kﬁovisek a suché trávy za

úãelem zvelebení kulturní památky HÛrka,
jakoÏto jedné z dominant Starého Plzence.
Tûchto akcí se zúãastÀujeme pravidelnû,
kdykoliv je potﬁeba na‰í pomoci.
Dále jsme pomáhali pﬁi poﬁádání Radou‰ov˘ch her pod hradem Radynû, které mají
v na‰em mûstû dobrou tradici a na úãasti to
bylo znát.
Poté podûkoval starosta sboru v‰em,
kteﬁí se aktivnû podíleli na celkové ãinnosti nejenom v poÏární zbrojnici, a pﬁedal
slovo veliteli jednotky p. Lubo‰i Lencovi,
aby zhodnotil v˘jezdovou jednotku jak po

stránce odbornosti a v˘cviku, tak i co se
t˘ãe zásahové ãinnosti a materiálního
vybavení.
Samotn˘ zaãátek zprávy se odvíjel
v duchu plodné spolupráce po roãním
pÛsobení nového zastupitelstva
a pﬁedstavitelÛ obce s na‰í jednotkou zvlá‰tû pﬁi hledání ﬁe‰ení
v situacích, kdy v‰ichni jistû víme,
Ïe finanãních prostﬁedkÛ je nedostatek a dne‰ní vybavení je neúmûrnû drahé.
Poté zaznûla kritika na nezájem
nûkter˘ch ãlenÛ a zvlá‰tû jejich
úãast na pravideln˘ch ‰koleních,
kter˘ch se musí kaÏdoroãnû v‰ichni
z v˘jezdové jednotky pravidelnû
zúãastÀovat vzhledem k jejich
odbornosti a zaﬁazení. Na‰tûstí se
to t˘ká jen pár jedincÛ, ale hlavnû
aby se tento trend dále neroz‰iﬁoval.
Pﬁesto se nám daﬁí drÏet jednotku
v poãtu 16 ãlenÛ, kteﬁí jsou schopni
v˘jezdu a mají potﬁebná ‰kolení
a kvalifikace na strojní vybavení.
Nikdy se sice nesejdou pohromadû,
neboÈ vût‰inou pracují na smûny,
ale zase jsou pokryty ve‰keré doby
v˘jezdÛ.
V˘cvik velitelÛ a strojníkÛ probíhá pravidelnû na poÏární stanici
v Koterovské ulici v Plzni, kde se
také provádí závûreãné testy
a odborné znalosti u zkou‰ky pro
v˘kon funkce u dobrovoln˘ch hasiãÛ.
¤adoví ãlenové prodûlávají celoroãnû pravidelná ‰kolení, co se t˘ãe
zpÛsobu ha‰ení, poskytování první
pomoci, bezpeãnosti práce u zásahu, poÏární taktikou, hasebními látkami a samozﬁejmû v˘cvikem s na‰í technikou.
V poslední dobû se zaãíná projevovat
akutní nedostatek ﬁidiãÛ. Je to zpÛsobeno
hlavnû tím, Ïe dnes nejsou takové moÏnosti získání potﬁebného osvûdãení ze ‰kol
a armády prakticky zadarmo, a pokud se
touto profesí neÏiví, nebude do tûchto razítek investovat. Navíc se musí opût zúãastÀovat kaÏdoroãnû ‰kolení a pﬁezkou‰ení.
Co se t˘ãe techniky a technick˘ch prostﬁedkÛ, jsou udrÏovány v provozuschopném stavu, na cisternû se zaãínají objevo-
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vat ve‰keré neduhy stáﬁí, a proto byla
v uplynulém roce nûkolikrát mimo provoz
z dÛvodu vût‰ích oprav. Jednalo se hlavnû
o systém brzd a nesehnali jsme nikoho,
kdo by opravu provedl, neboÈ náhradní
díly jsou obrovsk˘ problém. Pustili jsme
se proto do opravy sami – bylo nutné
celou nápravu rozebrat, provedla se v˘mûna brzdov˘ch bubnÛ a celého obloÏení
vãetnû loÏisek. Stav se sice zlep‰il, ale
hned se ukázal problém dal‰í a tím je
pomalé dofukování vzduchu do systému.
I kdyÏ byla provedena v˘mûna kompresoru a potrubí, neutû‰en˘ stav pﬁetrvává.
Technick˘ automobil AVIA se po rekonstrukci, kterou jsme taktéÏ provádûli sami,
zaãíná vybavovat podle potﬁeby opírající
se o poznatky ze zásahÛ, kdy bylo nepotﬁebné vybavení odstranûno a nahrazeno
prostﬁedky na likvidaci sr‰ÀÛ, v˘konn˘m
vysavaãem vody na vytopené bytové prostory a dal‰ími technick˘mi prostﬁedky.
Pﬁi hodnocení jednotky bylo opût zdÛraznûno, Ïe i kdyÏ jsou v‰ichni vybaveni
ochrann˘mi prostﬁedky k zásahu a mají
potﬁebnou kvalifikaci, pﬁesto není jednotka povolávána z hlediska nového poplachového plánu pokaÏdé, kdyÏ se jedná
o událost v katastru mûsta.
V uplynulém roce celkem jednotka
zasahovala u 20 událostí, které jsou evidované, z toho bylo 8 poÏárÛ, 11krát se jednalo o technickou pomoc a 1krát se vyjíÏdûlo na základû planého poplachu. PoÏáry
byly pﬁeváÏnû men‰ího charakteru, jednalo se o kontejnery, lesní hrabanku a porost,
v‰e se podaﬁilo zlikvidovat v poãátcích
hoﬁení. Z technick˘ch pomocí pﬁevaÏovalo ãerpání vody a odstraÀování stromÛ
padl˘ch nebo po‰kozen˘ch a dále odchyt
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a likvidace obtíÏného hmyzu. Co se t˘ãe
zásahÛ v katastru mûsta, tak z celkového
poãtu bylo na území mûsta provedeno 16
zásahÛ a jen 4 mimo.
Dále jednotka provádûla spoleãnû
s HZS PlzeÀ ãi‰tûní okapÛ na ‰kole na
námûstí (viz. foto), které byly ucpány
a tekoucí voda po‰kozovala fasádu.
Jednou z ãinností bylo i doplÀování
vody na místním hﬁbitov do nádrÏe od jara
do podzimu - bylo navezeno 171 500 litrÛ,
coÏ pﬁedstavuje 49 cisteren vody z letkovského lomu. Dále se provádûlo zalévání
mal˘ch stromkÛ v lesní ‰kolce v období
velkého sucha.
Byl pﬁednesen a odsouhlasen plán ãinnosti na leto‰ní rok, ve kterém se hlavnû
zamûﬁíme na v˘cvik zásahÛ pﬁi velké vodû
a likvidací následkÛ povodní, neboÈ uÏ
máme nûjaké vybavení a musíme se nauãit
ho správnû a efektivnû vyuÏívat, jen tak se
dají minimalizovat ‰kody.
Na konci jednání, kdy probíhaly zdravice a pﬁíspûvky jednotliv˘ch zástupcÛ
mûsta a organizací, bylo pﬁedáno p. Romanu Keslovi z rukou starosty sdruÏení hasiãÛ p. âerného âestné uznání krajského
sdruÏení.
Závûrem bych chtûl opût informovat
v‰echny obyvatele Starého Plzence, Ïe
pokud potﬁebují vyãerpat vodu ze sklepÛ,
studní a jin˘ch prostorÛ, porazit a likvidovat nejenom nebezpeãné stromy, provést
odchyt a likvidaci sr‰ÀÛ a jiného létajícího
hmyzu, mohou se na nás kdykoliv obrátit.
Tuto ãinnost provádíme vãetnû likvidace
pro obãany zcela zadarmo, kontakt na nás
je 725 042 547.
Lubo‰ Lenc
velitel jednotky SDH Star˘ Plzenec

OSTARA - 21. – 22. B¤EZNA
Jarní rovnodennost, Alban Eiler, Eostre,
Jarovít.
Ostara je oslavou jarní rovnodennosti,
kdy Slunce dává pﬁesnû 12 hodin denního
svûtla. Rovnodennost je ãas plození, narÛstající svûtlo pﬁemáhá tmu, probuzení
bujné bohynû, barvení kraslic, setí semen.
Ostara je slavností pﬁíchodu léta a je
zasvûcena i bohu polních prací Tórovi.
V domû se zavû‰uje vûnec s kraslicemi,
Ïlut˘mi kvûty, stuhami v barvách pastelov˘ch a magick˘m znakem - kruhem se
dvûma puãícími rohy, které znázorÀují
semeno ra‰ící v zemi. Podávají se jídla
z ãerstv˘ch vajec, ãerstvého masa a jarních bylinek.
V novodobé kﬁesÈanské tradici jsou jí
nejblíÏe Velikonoce, angl. Easter, a jistû
není náhoda, Ïe Velikonoce jsou oslavou
vzkﬁí‰ení Krista, a rovnodennost probuzení pﬁírody. Svátek oznaãuje dobu, kdy
noc a den jsou stejnû dlouhé a vyrovnané
ve chvíli, kdy Slunce na své severní dráze
pﬁekroãí rovník. V onen den je oslavována Ostara, severská bohynû plodnosti
s vejcem – symbolem vzniku vesmíru –

a posvátn˘m zvíﬁetem králíkem, kter˘ ztûlesÀuje plodnost; jeho obraz také ãasto
spatﬁovali pohané modlící se k Ostaﬁe na
povrchu úplÀku. To je také prazáklad
vzniku i na‰ich souãasn˘ch velikonoãních
“rekvizit”. PÛvodnû lidé pro zpestﬁení
oslav vybírali vejce rÛzn˘ch barev z hnízd
rozliãn˘ch ptákÛ. AÏ pozdûji se místo
toho ustálil zvyk barvení vajec slepiãích.
Ptaãí hnízda je také moÏná inspirovala
k pletení prvních velikonoãních ko‰íkÛ.
Keltové zapalovali oãistné ohnû za v˘chodu slunce. Jarní úklid obydlí nezbavoval
jeho obyvatele pouze ‰píny fyzické, ale
byl provádûn s pozitivní myslí a vymetal
z domu ve‰keré negace...
Touto dobou jiÏ sníh zaãíná tát, dny se
oteplují, a v polích se objevuje nov˘ Ïivot.
Ovce rodí svá jehÀata a ra‰í první lístky
a kvûtiny. MuÏská a Ïenská energie (jin
a jang) jsou v rovnováze. Je to období
radosti, tance a oslav. Zima ode‰la, pﬁeÏili jsme nevlídnost tmav˘ch dnÛ. Zaãíná
nov˘ Ïivot. Je ãas zúrodnit na‰e kvûtinové, bylinné, zeleninové a duchovní
zahrádky. Sny a cíle, vloÏené o Imbolcu

do brázdy Va‰eho Ïivota by nyní mûly b˘t
zaãít rozvíjeny. V dobû Ostary je ãas oãistit svou mysl a zaãít znovu, postupnû realizovat nové plány. Zlaté Slunce je zpátky
a sv˘m teplem nám vrací Ïivotní sílu. Tak
‰up ‰up ven z nákupních center a bûÏte si
tohoto daru uÏívat. Je zadarmo.
Jitka Dvoﬁáková

Ostara.
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P R A Î S K É T R I O V E S TA R É M P L Z E N C I
Letos poprvé se 22. ledna
rozeznûla smûsí lib˘ch tónÛ
obﬁadní síÀ staroplzenecké
radnice. Konal se zde v poﬁadí
jiÏ pát˘ koncert sezóny
2007/08, ve kterém vystoupil
‰piãkov˘ soubor komorní
hudby PraÏské trio. V programu zaznûly skladby W.A.
Mozarta Trio C dur , B. MartinÛ Bergerettes a A. Dvoﬁáka
Dumky, op. 90. V‰ichni tﬁi
koncertní mistﬁi: Arno‰t StﬁíÏek – klavír, Jiﬁí Klika – housle a Daniel Veis – violoncello,
opût dokázali obecenstvu
s lehkostí a ‰armem sobû
vlastním, Ïe jsou mistﬁi svého
oboru.
Eva Vlachová
PraÏské trio (zleva Jiﬁí Klika, Arno‰t
StﬁíÏek a Daniel Veis).
Foto Milena Benediktová

NÁV·TùVA Z JEKATùRINBURGU
V pondûlí 7. ledna nav‰tívila na‰e mûsto 19 ãlenná
skupinka dûtí z Jekatûrimburgu a Suchého Logu. Byly
pozvány Magistrátem mûsta Plznû na pﬁehlídku cviãení
v aerobiku. Tento mal˘ festival trval necel˘ den.
Vystoupení v‰ech byla krásná. Je vidût, Ïe kdyÏ se
vytvoﬁí podmínky (dûti, trenéﬁi, zázemí), najdou se
talenti v‰ude.
Ve zb˘vajícím t˘denním pobytu úãastníci poznávali
krásy a zajímavosti v celém na‰em kraji. KaÏd˘ den
vyráÏeli autobusem z tûlov˘chovného stﬁediska v Îinkovech jin˘m smûrem (Pﬁíbram, Karlovy Vary, Mariánské Láznû, PlzeÀ). Celou skupinu vedl ná‰ dlouholet˘
pﬁítel Genadij SevasÈjanov, a proto se do celé akce
zapojila i na‰e rodina. Genadij je v souãasnosti ﬁeditelem sportovního areálu v Jekatûrimburgu. Má na‰e
mûsto rád a na dÛkaz toho otevﬁel v areálu ãeskou hospÛdku „U Josefa”. Zde na hosty shlíÏí na‰e rotunda
a plzeÀská vûÏ. Je tudíÏ nasnadû, Ïe do programu byla
zaﬁazena i prohlídka na‰eho mûsta. Tady zaÏili v‰ichni
malé dobrodruÏství, ale i hezké pﬁivítání. Na dokreslení situace pﬁipomenu, Ïe 7. ledna byla ta pﬁí‰erná kalamita se snûhem, ledem a de‰tûm. Dopoledne, po prohlídce parku u zámku Kozel, vyjela skupina na Radyni.
Bûhem v˘stupu na hrad zaãalo pr‰et a z cesty se stala
rázem skluzavka. Zatím co byl ve ‰kole pﬁipraven ãaj
a obãerstvení na 11 hodinu, na Radyni ﬁe‰ili, jak dolÛ.
¤idiã autobusu odmítal sjet. Nakonec se skupina vydala pû‰ky pﬁes les. Je‰tû Ïe alespoÀ zpoãátku fungovaly
mobily a my dole ãekající jsme byli zpraveni o situaci.
NeÏ dorazili do ‰koly, snaÏili jsme se v‰e nûjak ﬁe‰it.
A teì se ukázalo, Ïe na radnici nemáme lhostejné vedení. Pan starosta zaﬁídil na popud pana místostarosty
posyp s mûstskou multikárou a osobnû se na celé akci
podílel. A pak se uÏ jenom daﬁilo. Ostatní akce dobﬁe
dopadly díky pochopení v‰ech, kteﬁí nám pomáhali program zajistit.. Pan místostarosta Wohlmut vydrÏel ãekat

hodinu a pÛl a srdeãnû v‰echny rusky pﬁivítal na pÛdû ‰koly. Pan ﬁeditel
ukázal zrekonstruované pÛdní prostory. Paní kuchaﬁky ochotnû pﬁihﬁály
uvaﬁen˘ ãaj a zapÛjãily nádobí. Pan Kilberger ãekal u telefonu na zprávu,
kdy má pﬁijet do kostela a postupnû ukázal a seznámil hosty s historií obou
kostelÛ. A v neposlední ﬁadû ﬁeditel ZU· pan Esterle vûnoval svÛj ãas
a provedl celou skupinu po ‰kole. Ta díky na‰emu zpoÏdûní byla jiÏ
v plném provozu. Nakonec jsme se shodli na tom, Ïe ãasov˘ posun pﬁispûl
k zajímavosti prohlídky.
PÛvodnû jsme chtûli vyjít i k rotundû. To jediné se nám nepovedlo. Hosté pﬁesto odjíÏdûli spokojeni a budou na na‰e mûsto a pﬁátelské pﬁijetí vzpomínat.
A mnû nezb˘vá, neÏ za nû je‰tû v‰em, kteﬁí toto setkání pomohli pﬁipravit, podûkovat.
Jitka Sutnarová
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FILIP JÍCHA – NEJLEP·Í HÁZENKÁ¤ âESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Filip Jícha byl letos v lednu ocenûn jako
nejlep‰í házenkáﬁ âeské republiky roku
2007. Stalo se tak na Galaveãeru âeské
házené, kter˘ se konal 11. ledna 2008
v Praze. Tento mlad˘, pûtadvacetilet˘
muÏ, pocházející se Starého Plzence dosáhl ve své sportovní kariéﬁe jiÏ znaãn˘ch
úspûchÛ.
„Skonãil jsem pﬁed Martinem Galiou
a Janem Filipem. Moc si váÏím takového
ocenûní, protoÏe ocitnout se pﬁed hráãi
jako jsou právû Martin s Honzou nebo
i Dan Kube‰, Petr ·tochl, je skvûl˘ pocit.
Chtûl bych podûkovat tûm, kteﬁí mû vÏdy
podporovali, a zároveÀ vím, Ïe ten titul je
i pro mû trochu zavazující. Chtûl bych se
pokusit podûkovat pﬁedev‰ím tím, Ïe jak
v dresu THW Kiel, tak samozﬁejmû
i v národním t˘mu budu podávat takové
v˘kony, které jsou hodné tohoto ocenûní.
Vím, Ïe to nebude jednoduché, ale tuhle
sportovní v˘zvu urãitû rád pﬁijmu. Je‰tû
jednou díky,“ dodává Filip Jícha.
Ke gratulaci se pﬁipojuje i vedení mûsta
Starého Plzence a spolu s redakãní radou
RadyÀsk˘ch listÛ pﬁeje Filipovi mnoho
úspûchÛ ve sportovním i osobním Ïivotû.
Eva Vlachová

Fotogalerie www.filip-jicha.com

D O N O V É H O R O K U V S TO U P I L I P L Z E N E â T Í
FLORBALISTÉ ÚSPù·Nù
První lednovou sobotu se Divize
A druhé Bohemia ligy malého florbalu
pﬁehoupla do druhé poloviny leto‰ní
sezóny. Plzeneckému INet Homu do té
doby patﬁily pouze 3 body za vítûzství
v první kole nad Tﬁemo‰nou a remízu
z minula s plzeÀsk˘m Granitem. Pﬁes
krátkou zimní pﬁestávku se podaﬁilo t˘m
posílit a doléãit nûkterá zranûní.
FbK INet Home Star˘ Plzenec otevﬁel
cel˘ florbalov˘ rok 2008, kdyÏ hned
v prvním utkání BLMF letos nastoupil
proti SKN PlzeÀ. Nesly‰ící uÏ dávno
nejsou t˘mem, kter˘ si jde jenom zahrát
nehledû na v˘sledek. Tento t˘m zjistil, Ïe
i pﬁes svÛj handicap dokáÏe drÏet krok
s vût‰inou t˘mÛ a 3 v˘hry na jeho kontû
to jasnû dokazovaly. Plzenec ov‰em
potﬁeboval vyhrát, aby si udrÏel slu‰nou
moÏnost postoupit v tabulce v˘‰. První
poloãas vy‰el plzeneck˘m skvûle a na
jeho konci vedli 4:0. SKN ov‰em nechtûli dát kÛÏi lacino a dvûma góly v prvních
11ti vteﬁinách druhého poloãasu (!) sníÏili na rozdíl dvou branek. Následovala
velká pﬁestﬁelka, v níÏ ov‰em SKN nedokázali pﬁetáhnout v˘sledek na svou stranu
a po v˘hﬁe 8:6 si INet Home pﬁipsal druhou v˘hru v sezónû. Hattrickem se bl˘skla nová posila Tomá‰ DoleÏel.
Po pÛlhodinové pauze nastoupili na‰i
hráãi k druhému veledÛleÏitému utkání,

tentokrát proti Red Wings Tﬁemo‰ná. Kﬁídelníci nepotvrzují svou povûst z turnajÛ
z posledních dvou let, kdy patﬁili vÏdy
mezi ‰tiky a v lize dosud nezískali ani
bod. O to dÛleÏitûj‰í bylo vyhrát. Po dvou
gólech DoleÏela a jednom gólu Berana
a Chlupatého svítilo minutu pﬁed koncem
na svûtelné tabuli skóre 4:0 pro Plzenec.
V poslední minutû sice Rudá kﬁídla sníÏila na 4:1, a pﬁipravila tak Petra ÎiÏku
o první ãisté konto v sezónû, ale dal‰í dva
body byly doma.
Tﬁetí utkání a nejtûÏ‰í soupeﬁ – STS
Chvojkovice Brod. Zku‰en˘ t˘m s tahouny – bratry Bednáﬁi byl velkou v˘zvou
pro INet Home hrající ve velké formû.
Krátce po zaãátku utkání se v‰ak brod‰tí
dostali do vedení 1:0, které do konce
poloãasu nepustili, naopak v polovinû
druhé pÛle pﬁidali druh˘ gól. Plzeneck˘
t˘m si vytváﬁel ‰ance, ale nebyl schopen
ze stoprocentních situací vytûÏit gól.
Tﬁetí a rozhodující gól pﬁi‰el 2 minuty
pﬁed koncem a do plzenecké branky se
alespoÀ na chvilku postavil druh˘ brankáﬁ vracející se po zranûní. Ani on v‰ak
nedokázal zabránit poslednímu, ãtvrtému
gólu po úniku dvou hráãÛ STS.
Nakonec si tedy FbK INet Home Star˘
Plzenec odváÏí z Nezvûstic 4 body, které
jsou velk˘m pﬁíslibem do druhé poloviny
soutûÏe.
Pavel ÎiÏka

POZVÁNKA NA FOTBALOVÉ
TURNAJE
PO¤ÁDANÉ SK
STAR¯ PLZENEC:
17. 2. 2008 od 9.00 hod.
turnaj miniÏákÛ v hale HK Rokycany
– Memoriál V. Rej‰ka – za úãasti 8
muÏstev
1. 3. 2008 od 14.00 hod.
turnaj star˘ch gard v hale HK Rokycany – Memoriál J. Sutnara – za
úãasti 8 muÏstev
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Dovolujeme si Vás pozvat
na tradiãní

REPREZENTAâNÍ PLES
FOTBALISTÒ
dne 1. bﬁezna 2008 od 20.00 hodin v sále
Lidového domu ve Starém Plzenci.
K tanci i poslechu hraje skupina AMETYST
Velmi bohatá tombola
Vstupné 150 Kã
Vstupenky moÏno zakoupit v areálu SK
Star˘ Plzenec

• Z motorového vozidla, které bylo
zaparkované v Habrmanovû ulici v obci
·Èáhlavy, odcizil zatím neznám˘ pachatel
z nedûle 13. ledna na pondûlí 14. ledna
elektrickou vrtaãku a elektrickou sváﬁeãku. Po pachateli trestného ãinu krádeÏe,
kter˘ zpÛsobil hmotnou ‰kodu v pﬁibliÏné
v˘‰i 15 500 korun, policie pátrá. ·etﬁením
pﬁípadu se zab˘vají policisté z obvodního
oddûlení Star˘ Plzenec.
• Z uzamãeného rodinného domu v obci
Star˘ Plzenec odcizil zatím neznám˘
pachatel v dobû od 12. listopadu do 10.
ledna finanãní hotovost ve v˘‰i 185 000
korun, ‰perky ze Ïlutého kovu a hodinky,
ãímÏ zpÛsobil po‰kozené Ïenû celkovou
hmotnou ‰kodu v pﬁibliÏné v˘‰i 206 000
korun. ·etﬁením pﬁípadu se zab˘vají policisté z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec.
• Podezﬁení z trestného ãinu ohroÏení
pod vlivem návykové látky ãelí devatenáctilet˘ muÏ z Plznû, kter˘ na Nov˘ rok ﬁídil
v obci ·Èáhlavy osobní motorové vozidlo
pod vlivem alkoholu. Na základû rozboru
krve byla u muÏe zji‰tûna hodnota 1,82
promile alkoholu v krvi. Policisté zahájili
ve vûci úkony trestního ﬁízení.
• Celkem ãtyﬁi kusy kol s hliníkov˘mi
disky a letními pneumatikami odcizil
v pátek 4. ledna z uzamãené garáÏe rodinného domu v obci Losiná zatím neznám˘
pachatel, kter˘ se dopustil trestného ãinu
krádeÏe a poru‰ování domovní svobody,

pﬁiãemÏ zpÛsobil hmotnou ‰kodu v pﬁibliÏné v˘‰i 25 000 korun. Policie po
pachateli pátrá.
• Z pátku 4. ledna na sobotu 5. ledna
odcizil zatím neznám˘ pachatel z osobního vozidla zaparkovaného pﬁed rodinn˘m
domem ve Starém Plzenci plátûnou ta‰ku,
ve které se nacházel notebook a firemní
dokumenty. Po‰kozenému muÏi zpÛsobil
pachatel trestného ãinu krádeÏe hmotnou
‰kodu v pﬁibliÏné v˘‰i 8000 korun. Pﬁípadem se zab˘vají policisté z obvodního
oddûlení Star˘ Plzenec.
V souvislosti s tímto pﬁípadem opût upozorÀujeme obãany, Ïe vûci ponechané
v motorov˘ch vozidlech zde nejsou v bezpeãí a stávají se lákadlem a poté i pomûrnû snadnou koﬁistí pro zlodûje. Mûjte tedy
na pamûti, Ïe Va‰e vozidlo není trezor
a cenné a osobní vûci si v nûm nenechávejte.
• Policisté ze sluÏby kriminální policie
a vy‰etﬁování zahájili trestní stíhání pro
trestn˘ ãin ohroÏení pod vlivem návykové
látky, ze kterého je obvinûn tﬁicetilet˘ muÏ
z âeského Krumlova. Ten dne 16. záﬁí loÀského roku ﬁídil osobní motorové vozidlo
znaãky ·koda Felicia ve smûru jízdy od
obce ·Èáhlavy na obec Sedlec, pﬁiãemÏ se
plnû nevûnoval ﬁízení a sjel s vozidlem do
pravého silniãního pﬁíkopu, kde narazil do
kmene ovocného stromu. Pﬁi dopravní
nehodû do‰lo ke zranûní ﬁidiãe, kter˘ byl

pﬁevezen
do
nemocnice na o‰etﬁení. Na základû
chemického rozboru byly v moãi prokázány amfetaminové
deriváty
a cannabioidy.
• Zatím neznám˘ pachatel se vloupal
v noãních hodinách z 27. prosince na 28.
prosince do restaurace v jedné obci poblíÏ
Starého Plzence, ze které odcizil 290 krabiãek cigaret, 27 litrov˘ch lahví s alkoholem, notebook a digitální fotoaparát. Poté
pachatel vypáãil dolní ãást v˘herního hracího automatu, ve kterém se v‰ak nenacházela Ïádná finanãní hotovost. Po‰kozené
spoleãnosti vznikla hmotná ‰koda v pﬁibliÏné v˘‰i 50 000 korun. Policisté po
pachateli trestného ãinu krádeÏe pátrají.
• Pﬁesnû nezji‰tûné mnoÏství cigaret
a Ïv˘kaãek odcizil v dobû ze soboty 29.
prosince na nedûli 30. prosince zatím
neznám˘ pachatel, kter˘ rozbil sklenûnou
v˘plÀ v˘lohy prodejny spoleãnû se dvûma
zrcadly v jedné obci poblíÏ Starého Plzence. Jednáním pachatele trestného ãinu krádeÏe a po‰kozování cizí vûci vznikla
po‰kozené spoleãnosti hmotná ‰koda
v pﬁibliÏné v˘‰i 33 100 korun. Po pachateli policisté pátrají.
nprap. Mgr. Pavla Soukupová
tisková mluvãí PâR O¤ PlzeÀ - jih
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KANALIZACE A VODOVODY
Star˘ Plzenec, a.s.
hledá byt 2+1 nebo 3+1

k dlouhodobému pronájmu
ve Starém Plzenci
nebo ve ·Èáhlavech
Byt by slouÏil k ubytování
zamûstnancÛ spoleãnosti.
Kontaktní osoby:
Ing. Pavel ·rámek: 724 012 965
Michala Bendová: 377 350 532

DROBNÁ INZERCE
• Kdo douãí stﬁedo‰koláka matematiku
(gymnázium)? Tel.: 777 114 664.
• Koupím staré pohlednice do r. 1945

a jiné staré dokumenty. Ocením. Dobﬁe
zaplatím. Tel.: 605 590 845.
• Provádíme zednické a malíﬁské
práce, sádrokartóny, drobné zemní a
v˘kopové práce s minibagrem. Informace
na tel.: 603 415 817.
• Provedu ﬁez ovocn˘ch a okrasn˘ch
stromÛ (keﬁÛ), Ïiv˘ch plotÛ. Informace
na tel.: 605 206 094; veãer po 19.00 hod.
377 966 969.

pﬁijme do pracovního pomûru zamûstnance
na funkce

projektant/ka
PoÏadujeme:
vzdûlání ÚSO – V· vodohospodáﬁského smûru.
MoÏn˘ nástup i absolventa.
Znalost práce v AUTOCADu.
¤idiãsk˘ prÛkaz skupiny B.

instalatér
zámeãník
PoÏadujeme:
vyuãení v oboru, ﬁidiãsk˘ prÛkaz skupiny B
Informace:
paní Pintová – tel. 377 966 426, 602 238 906
info@kav-plzenec.cz

âESK¯ KUVERT, STAR¯ PLZENEC, LUâNÍ 778
pﬁijme do trvalého pracovního pomûru tyto pracovníky (-nice)
• seﬁizovaãe strojÛ na v˘robu dopisních obálek
vhodné pro zámeãníky, automechaniky apod.
Zapracujeme, platové podmínky dle dohody a dosaÏen˘ch pracovních v˘sledkÛ
od 16.000 Kã v˘‰e.
• pracovníka do údrÏby – opravy strojÛ na v˘robu obálek
nejlépe zruãného zámeãníka, nástrojaﬁe apod.
MoÏno i na ãásteãn˘ pracovní úvazek, dle dohody, vhodné i pro dÛchodce.
Kontakt: 377 966 305 nebo 603 418 512 - Ing. Karas

