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B¤EZEN 2008

V PLZENCI SE PLESALO
V pátek 22. února 2008 se konal v Lidovém domû na Malé Stranû ples mûsta
a Základní ‰koly Star˘ Plzenec.
Po slavnostním zahájení plesu starostou
mûsta panem ZdeÀkem Matasem bylo pﬁipraveno magické taneãní vystoupení standardních a latinsko-americk˘ch tancÛ
s názvem Peklo – ráj, které pﬁedvedli na
zcela profesionální úrovni ãlenové taneãní
‰koly Gregoriades.
Pro hosty plesu, kter˘ch bylo v sále
Lidového domu více jak 160, byla pﬁipravena bohatá tombola s 253 cenami. Zájem
o obálky s lístky do tomboly byl znaãn˘,
jelikoÏ kaÏdá obálka vyhrávala, a tak
nebylo divu, Ïe se tombolové obálky brzy
rozprodaly.
Dal‰ím zpestﬁením programu byla barmanská show, kterou pﬁedvedli Martin
âermák a Martin Fajfrlík. Nejvíce pozornost hostÛ upoutalo, kdyÏ shakerové
Ïonglovali s hoﬁícím barmansk˘m nádobíãkem.
Po tro‰e napûtí následovalo taneãní
uvolnûní s dámskou volenkou. A Ïe se
dámy ãinily a pro pány k tanci chodily, se
ukázalo záhy. KaÏdá z 80 kusÛ nádhern˘ch ãerstv˘ch kvûtin, které byly dámám
odmûnou za jejich taneãní v˘zvu, získala
rychle svoji majitelku.
Pﬁed pÛlnocí byli vylosováni v˘herci,
kteﬁí získali kromû bûÏného dárku z tomboly navíc je‰tû jednu ze 13 hlavních cen
tomboly.
Mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna dûkuje hlavním
sponzorÛm plesu, bez kter˘ch by ples
nebyl tak bohat˘ a pestr˘.

Dûkujeme v‰em, kteﬁí dále pﬁispûli
do tomboly:
Bohemia Sekt, a.s.
SHS autoopravna s.r.o.
Pronap s.r.o.
Kanalizace a vodovody Star˘ Plzenec, a.s.
Správa a údrÏba silnic, a.s.

MasáÏe Jaroslava Patoãková
Jafra Cosmetics
Vazárna kvûtin Dan Melichar
Lékárna Star˘ Plzenec
Penzion Pod Radyní
Restaurace âesk˘ dvÛr
Restaurace Na Jízdárnû
Restaurace Staroplzenecká
Katalog Servis, spol.s.r.o.
âeskomoravská stavební spoﬁitelna, a.s.
Textil Mauri, Drahomíra Houdková
Kosmetick˘ salon Iveta Nedvûdová
MAWI 3000, spol. s r.o.
Pneuservis Petr ·ec
Motochema Rudolf Hubaã
Vodárna PlzeÀ, a.s.
Franti‰ek Hroch
Autoservis Nedvûd, s.r.o.
Straka vy‰ívání
L’OR special drinks, s.r.o.
V˘roba keramiky Marcela Beyerová
Pekaﬁství Stﬁíbro
Telefónica O2, Czech Republic, a.s.
Svatební salon Rozmar˘nka
A pak se uÏ jen v‰ichni hosté plesu dále
bavili a tanãili aÏ do sobotní druhé hodiny
ranní. Po cel˘ veãer hrála skvûle k tanci
a poslechu kapela Bílá pûna.
Velice mû tû‰í, Ïe tato kulturnû-spoleãenská akce získává opût po letech svoji
prestiÏ. VÏdyÈ kaÏd˘ z nás potﬁebuje ãas
od ãasu vypnout z kaÏdodenního shonu
a zregenerovat svou mysl ve spoleãnosti
sv˘ch pﬁátel a znám˘ch pﬁi hezké muzice.
Text a foto Eva Vlachová

Peklo a ráj v podání taneãní ‰koly Gregoriades.

Na taneãním parketu bylo stále plno a hosté se skvûle bavili.

Kapela Bílá pûna hrála skvûle po cel˘ veãer k tanci
i poslechu.

Barmanská show v rukou Martina âermáka a Martina Fajfrlíka.
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schválila Pravidla pro hodnocení pﬁíspûvkov˘ch organizací a uloÏila obûma
místostarostÛm seznámit s tûmito pravidly
vedoucí pﬁíspûvkov˘ch organizací mûsta;
souhlasila se sníÏením místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za
rok 2008 Milanu Krákorovi na polovinu
a nesouhlasila se sníÏením ani s prominutím poplatku Ing. Vladimíru Horákovi
a Pavle Burdové;
vzala na vûdomí informaci ﬁeditele Z·
Star˘ Plzenec o uzavﬁení tûlocviãny Z·
z dÛvodu havarijního stavu podlahy a uloÏila starostovi pﬁipravit návrh rekonstrukce podlahy a Ïádosti krajskému úﬁadu
o finanãní dotaci souãasnû s Ïádostí
o dotaci na opravu podlahy tûlocviãny
v sokolovnû;
souhlasila s bezúplatn˘m pronájmem
sálu Lidového domu pro oslavu VDO
BaráãníkÛ Star˘ Plzenec dne 7. 6. 2008 od
14.30 hod. a s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku mûsta na uspoﬁádání této oslavy;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i do 5. 000,- Kã Klubu
ãesk˘ch turistÛ na obnovu a údrÏbu turistick˘ch znaãen˘ch cest procházejících
bezprostﬁedním okolí mûsta.

INFORMACE ZE SCHÒZÍ RADY
MùSTA STARÉHO PLZENCE

3. schÛze – dne 7. února 2008

OBSAH

2. schÛze – dne 24. ledna 2008
RM
uloÏila MûÚ vyhlásit v˘bûrové ﬁízení
na poskytování úvûrÛ z Fondu rozvoje
bydlení vlastníkÛm bytÛ a obytn˘ch
domÛ na území mûsta v roce 2008 podle
ustanovení obecnû závazné vyhlá‰ky
mûsta ã. 1/2000 a stanovila koneãn˘ termín pro podání pﬁihlá‰ek do v˘bûrového
ﬁízení na den 30.4.2008;
vzala na vûdomí Ïádost Petry Olfancové o prodej stavebního pozemku ve mûstû
na stavbu rodinného domu;
schválila uzavﬁení smlouvy o budoucí
smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene se
spoleãností ZâP Net, s.r.o. ve vûci zﬁízení plynové pﬁípojky na pozemku mûsta
p.ã. 192/11 v Sedlci;
vzala na vûdomí, na základû provedeného spoleãného ‰etﬁení na místû, situaci
v souãasném vyuÏití pozemkÛ mûsta
v celé lokalitû Letkovského lomu, kdy
ãásti pozemkÛ p.ã. 1118/2 a 1118/6 a celé
pozemky p.ã. 1118/11 a 1109/5 jsou uÏívány zde podnikajícími subjekty
Ing. Václav Pech - PEMEX, Stavby silnic a Ïeleznic, a.s. a Bohemia Transport
Beton, s.r.o. bez právního dÛvodu, a uloÏila starostovi a místostarostovi
Ing. Wohlmutovi dojednat s v˘‰e uveden˘mi subjekty oboustrannû pﬁijateln˘
zpÛsob neodkladného sjednání nápravy;

RM
vzala na vûdomí Ïádosti manÏelÛ Kadlecov˘ch, Pavla Poteckého a Marcely
Vlachové a manÏelÛ Smolov˘ch o prodej
stavebních pozemkÛ ve mûstû na stavbu
rodinného domu;
schválila uzavﬁení smlouvy o budoucí
smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene se
spoleãností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve vûci zﬁízení telefonní pﬁípojky
k pozemku p.ã. 387/5 v k.ú. Star˘ Plzenec;
uloÏila MûÚ poÏádat Úﬁad pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch o bezúplatn˘ pﬁevod pozemku p.ã. 174/9
a pozemkÛ veden˘ch ve zjednodu‰ené
evidenci p.ã. 4, 5, 174/1, 174/2 a 175 –
pÛvod Pozemkov˘ katastr (PK) v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence ve
vlastnictví státu na mûsto Star˘ Plzenec;
schválila uzavﬁení smlouvy o uzavﬁení
budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene s Milenou Hofrichtrovou, Janou
Jelínkovou, manÏely Jurisov˘mi a Marthou Jurisovou ve vûci uloÏení ãásti jejich
vodovodního ﬁadu na pozemku p.ã.
1438/2 v k.ú. Star˘ Plzenec;
schválila uzavﬁení smlouvy o zﬁízení
vûcného bﬁemene se spoleãností âEZ
Distribuce, a.s. ve vûci zﬁízení el. pﬁípojek
k pozemkÛm p.ã. 192/1 v Sedlci a p.ã.
370/33-35 ve Starém Plzenci;
schválila uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce
s BD Radynû-druÏstvo, jejímÏ pﬁedmûtem

je v˘pÛjãka pozemku p.ã. 214/16 v k.ú.
Star˘ Plzenec;
souhlasila se sníÏením místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu
v roce 2008 na polovinu Jitce Tou‰lové,
Ing. Jaroslavu Trojanovi a Evû RoÏánkové;
souhlasila s poﬁízením vstupenkového
a pokladního systému Coloseum – H pro
vyuÏití na hradu Radyni;
vzala na vûdomí návrh ﬁeditele Z·
Star˘ Plzenec na provedení rekonstrukce
volejbalového hﬁi‰tû ‰koly v roce 2008
s vyuÏitím moÏné dotace od PlzeÀského
kraje z vyhlá‰eného dotaãního programu
„V˘stavba víceúãelov˘ch hﬁi‰È s umûl˘m
povrchem a rekonstrukce povrchÛ tûlocviãen a sportovních hal v PlzeÀském kraji
v roce 2008“ a uloÏila místostarostovi
dr. Hákovi provûﬁit reálnou moÏnost získání dotace vzhledem k stanoven˘m kriteriím dotaãního programu a v kladném pﬁípadû zajistit zpracování projektové studie
– investiãního zámûru nejpozdûji do
20.2.2008;
souhlasila se vstupem na pozemky
mûsta p.ã. 576/3, p.ã. 298/6 a p.ã. 298/1
v k.ú. Star˘ Plzenec za úãelem provedení
prÛzkumn˘ch vrtÛ k zaji‰tûní vodního
zdroje pro restauraci pod hradem Radyní;
vzala na vûdomí zápis ze schÛze komise Ïivotního prostﬁedí vãetnû zprávy
o ãinnosti komise za uplynulé období
a uloÏila MûÚ projednat s majitelem
louky v Herejokovû ulici zpÛsob zabezpeãení odstaven˘ch nákladních automobilÛ, aby nedocházelo ke zneãi‰Èování Ïivotního prostﬁedí;
souhlasila s poﬁádáním závodu závodu
na horsk˘ch kolech ·KODA BIKE marathon v mûstsk˘ch lesích dne 3. 5. 2008;
povûﬁila místostarostu dr. Háka vedením evidence do‰l˘ch oznámení o poﬁádání taneãních zábav, diskoték a jin˘ch kulturních podnikÛ ve mûstû a rozhodováním
o udûlování v˘jimek ze stanoven˘ch ãasov˘ch ustanovení ãi o povolování jiné doby
ukonãení akce podle ustanovení obecnû
závazné vyhlá‰ky mûsta ã. 1/2007;
nesouhlasila s poÏadovanou v˘stavbou
veﬁejného osvûtlení na úãelové komunikaci zaji‰Èující pﬁístup k soukrom˘m pozemkÛm p.ã. 151/34 a 151/35 v Sedlci;
souhlasila s poskytnutím finanãního
pﬁíspûvku na ples fotbalistÛ SK Star˘
Plzenec ve v˘‰i do 3.000,- Kã.

4 schÛze – dne 14. února 2008
RM schválila zmûny a doplnûní návrhÛ
rozpoãtu mûsta na rok 2008 vãetnû tvorby
a pouÏití fondÛ a rozpoãtového v˘hledu
na léta 2009-2010 pﬁedloÏen˘ch FM
odborem MûÚ a uloÏila MûÚ pﬁedloÏit ke
schválení ZM.
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Mûsto Star˘ Plzenec
Mûstsk˘ úﬁad, Smetanova 932, 332 02 Star˘ Plzenec
odbor finanãní a majetkoprávní
ã.j. FMO/291/08/vl
Veﬁejná vyhlá‰ka
Na základû rozhodnutí rady mûsta ze dne 24. 01. 2008 vyhla‰uje mûsto Star˘ Plzenec

v˘bûrové ﬁízení
na poskytování úvûrÛ za úãelem opravy a zvelebení domÛ a bytÛ ve smyslu obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta
ã. 1/2000 v platném znûní.
Îádosti o úvûry podle ãl. IV. v˘‰e uvedené vyhlá‰ky doloÏené doklady podle ãl. V, odst. 3 vyhlá‰ky
mohou vlastníci obytn˘ch domÛ a bytÛ na území mûsta podávat písemnû

nejpozdûji do 30. 04. 2008
a to po‰tou na adresu Mûstsk˘ úﬁad, finanãní a majetkoprávní odbor, Smetanova 932,
332 02 Star˘ Plzenec nebo osobnû do podatelny mûstského úﬁadu v kanceláﬁi starosty v budovû radnice
na Masarykovû námûstí ãp. 121
v úﬁedních dnech v pondûlí a ve stﬁedu
v dobû od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
Iveta Fajtová
referentka odboru

JÍZDNÍ ěÁD PLATNÝ OD 3.3.2008
SMċR STARÝ PLZENEC - PLZEĕ

JÍZDNÍ ěÁD PLATNÝ OD 3.3.2008
SMċR PLZEĕ - STARÝ PLZENEC
VLAK 8023
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8071
ýSAD 450616
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8025
ýSAD 450582
ýSAD 450582
MHD 51
VLAK 8073
ýSAD 440555
VLAK 8027
MHD 51
ýSAD 450170
ýSAD 450170
VLAK 8075
ýSAD 450170
MHD 51
VLAK 8029
ýSAD 450170
ýSAD 450170
MHD 51
ýSAD 200140
VLAK 8077
ýSAD 450170
MHD 51
VLAK 8031
VLAK 8079
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8033
MHD 32
ýSAD 300930
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8035
VLAK 8081
MHD 51
VLAK 8037
ýSAD 450170
MHD 51
VLAK 8039
MHD 32
ýSAD 440555
VLAK 8041
ýSAD 450170
MHD 51
VLAK 8043
ýSAD 450170
ýSAD 450170
VLAK 8045

VÝCHOZÍ STANICE SPOJE
odjezd
smČr jízdy
4.34
Hl. nádra•í, Koterov
4.45
Slovany, Koterov
5.08
CAN, Doudlevce
5.15
Hl. nádra•í, Koterov
5.35
CAN, Habrová
5.45
Slovany, Koterov
6.03
CAN, Doudlevce
6.09
Hl. nádra•í, Koterov
6.10
CAN, Habrová
6.30
CAN, Habrová
6.45
Slovany, Koterov
6.56
Hl. nádra•í, Koterov
7.45
CAN, Habrová
8.09
Hl. nádra•í, Koterov
8.45
Slovany, Koterov
8.45
Slovany
9.20
Slovany
10:09
Hl. nádra•í, Koterov
10.20
Slovany
10.45
Slovany, Koterov
11.09
Hl. nádra•í, Koterov
11.20
Slovany
12.20
Slovany
12.45
Slovany, Koterov
12.50
CAN, Habrová
13.09
Hl. nádra•í, Koterov
13.10
CAN, Doudlevce
13.45
Slovany, Koterov
14.09
Hl. nádra•í, Koterov
14.39
Hl. nádra•í, Koterov
14.45
Slovany, Koterov
15.08
CAN, Doudlevce
15.09
Hl. nádra•í, Koterov
15.15
Bory, Radobyþice
15.30
CAN, Habrová
15.45
Slovany, Koterov
15.50
Slovany
16.09
Hl. nádra•í, Koterov
16.39
Hl. nádra•í, Koterov
16.45
Slovany, Koterov
17.09
Hl. nádra•í, Koterov
17.20
Slovany
17.45
Slovany, Koterov
18.09
Hl. nádra•í, Koterov
18.15
Bory, Radobyþice
18.30
CAN, Habrová
19.09
Hl. nádra•í, Koterov
19.50
Slovany
20.20
Slovany, Koterov
21.09
Hl. nádra•í, Koterov
21.15
CAN, Doudlevce
21.25
CAN, Doudlevce
22.51
Hl. nádra•í, Koterov

Slovany
ýernice
Nep., NMH
***
***
4.45 NMH
***
5.20 NMH
5.24
***
***
5.47 Nep
***
5.45 NMH
***
6.15 NMH
6.19
***
***
6.26 Nep
6.30
6.43 Nep
6.47
6.45 NMH
***
***
***
8.00 Nep
***
***
***
8.45 NMH
***
8.45 NMH
8.49
9.20 NMH
9.24
***
***
10.20 NMH
10.24
10.45 NMH
***
***
***
11.20 NMH
11.24
12.20 NMH
12.24
12.45 NMH
***
13.04 Nep
13.05
***
***
13.22 NMH
13.26
13.45 NMH
***
***
***
***
***
14.45 NMH
***
15.20 NMH
15.24
***
***
***
15.31
***
***
15.45 NMH
***
15.50 NMH
15.54
***
***
***
***
16.45 NMH
***
***
***
17.20 NMH
17.24
17.45 NMH
***
***
***
***
18.31
18.46 Nep
***
***
***
19.50 NMH
19.54
20.20 NMH
***
***
***
21.27 NMH
21.32
21.37 NMH
21.42
***
***

Spoj
zají•dí do

prac. dny
ANO
VIL.ý.
ANO
S.ROZC.
ANO
ANO
S.ROZC.
ANO
VIL.ý.
ANO
S.ROZC.
ANO
NE
S.ROZC.
ANO 42
S.ROZC.
ANO 32
VIL.ý.
ANO 43
ANO
S.ROZC.
ANO
ANO
VIL.ý., p. 9.15 S.NÁVES v X
ANO
M.STR.,VIL.ý
NE
S.ROZC.
ANO
ANO
S.NÁVES
NE
VIL.ý.
ANO
ANO
S.NÁVES
ANO
***
ANO 42
VIL.ý.
ANO
ANO
ANO
S.ROZC.
ANO
VIL.ý.
ANO 43
ANO
ANO
VIL.ý.
ANO
S.NÁVES
ANO
ANO
S.NÁVES
NE
ANO
VIL.ý.
ANO
S.NÁVES
NE
ANO
ANO
VIL.ý.
ANO 43
ANO
S.ROZC.
ANO
VIL.ý.
ANO
ANO
S.NÁVES
NE
S.ROZC.
ANO
ANO
S.NÁVES
ANO
VIL.ý.
ANO
ANO
S.ROZC.
ANO
S.ROZC.
NE
ANO

Jede v:
sobotu
NE
NE
ANO 56
NE
NE
NE
NE
ANO 36
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO 56
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO 56
ANO

nedČli
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO 69
ANO
ANO
ANO 14
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE
ANO
ANO 28
ANO
NE
ANO
NE
ANO
ANO 28
NE
NE
ANO

VLAK 8020
ýSAD 450582
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8022
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8024
ýSAD 450170
ýSAD 450170
VLAK 8026
ýSAD 440555
MHD 51
VLAK 8028
ýSAD 450170
ýSAD 450170
ýSAD 300930
VLAK 8030
MHD 51
VLAK 8070
ýSAD 200140
ýSAD 450170
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8072
VLAK 8032
ýSAD 450170
MHD 51
ýSAD 450582
VLAK 8034
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8074
MHD 51
ýSAD 440555
ýSAD 450616
VLAK 8036
MHD 32
MHD 51
ýSAD 440555
ýSAD 450170
VLAK 8076
ýSAD 450170
ýSAD 440555
MHD 51
VLAK 8038
MHD 51
ýSAD 450170
VLAK 8078
MHD 32
VLAK 8040
VLAK 8042
MHD 51
ýSAD 450170

Sedlec,rozc.
odjezd/sous.zast
***
5.03/ŠġÁHLAVY
***
5.08/NÁVES
***
***
6.18/ŠġÁHLAVY
***
6.56/NÁVES
6.56/NÁVES
***
7.11/ŠġÁHLAVY
***
***
7.34p /NÁVES
7.34p /NÁVES
***
***
***
***
***
10.18/NÁVES
***
11.18/NÁVES
***
***
12.45/ŠġÁHLAVY
***
13.28/ŠġÁHLAVY
***
***
14.18/ŠġÁHLAVY
***
***
15.29/ŠġÁHLAVY
15.35/ŠġÁHLAVY
***
15.47/NÁVES
***
16.19/ŠġÁHLAVY
16.18/ŠġÁHLAVY
***
16.48/NÁVES
16.56/ŠġÁHLAVY
***
***
***
18.18/ŠġÁHLAVY
***
18.47/NÁVES
***
***
***
22.16/ŠġÁHLAVY

Vil.þtvrĢ Nádra•í ýernice Slovany
odjezd odjezd odjezd zastaví
***
4.46
***
***
***
5.05
5.10
NEP
5.06
5.08
***
NMH
***
5.10
5.18
NMH
***
5.44
***
***
6.06
6.08
***
NMH
***
6.20
6.27
NMH
***
6.39
***
***
7.01
6.59
7.13
NMH
***
7.04
7.13
NMH
***
7.09
***
***
***
7.13
***
NEP
7.18
7.20
***
NMH
***
7.39
***
***
7.47
7.45
7.58
NMH
7.47
7.45
7.58
NMH
***
7.59
***
***
***
8.39
***
***
9.06
9.08
***
NMH
***
9.39
***
***
***
10.20
10.24
NEP
***
10.20
10.28
NMH
11.06
11.08
***
NMH
***
11.20
11.28
NMH
***
11.39
***
***
***
12.39
***
***
***
12.47
12.56
NMH
13.06
13.08
***
NMH
***
13.30
13.38
NEP
***
13.39
***
***
14.06
14.08
***
NMH
***
14.20
14.27
NMH
***
14.39
***
***
15.06
15.08
***
NMH
***
15.31
***
NEP
***
15.37
***
NEP
***
15.39
***
***
15.52
15.50
16.00
***
16.06
16.08
***
NMH
***
16.20
***
NEP
***
16.20
16.28
NMH
***
16.39
***
***
***
16.50
16.58
NMH
***
16.58
***
NEP
17.06
17.08
***
NMH
***
17.39
***
***
18.06
18.08
***
NMH
***
18.20
18.28
NMH
***
18.39
***
***
18.52
18.50
19.00
***
***
19.39
***
***
***
20.39
***
***
20.41
20.43
***
NMH
***
22.18
22.24
NMH

SmČr jízdy
Jede v:
Cílová stanice
prac. dny sobotu nedČli
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Habrová, CAN
ANO 43
NE
NE
Koterov, Slovany
ANO
NE
NE
Doudlevce, CAN
ANO
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO 27
NE
Koterov, Slovany
ANO
NE
NE
Doudlevce, CAN
ANO
ANO 56
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
NE
NE
Doudlevce, CAN
ANO 32
NE
NE
Doudlevce, CAN
ANO 42
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
NE
NE
Habrová, CAN
ANO
NE
NE
Koterov, Slovany
ANO 43
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Slovany
ANO 39
NE
NE
Slovany
ANO 42
NE
NE
Habrová, CAN
ANO
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO 27
NE
Koterov, Slovany
ANO
ANO
ANO
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Habrová, CAN
ANO
ANO
ANO
Slovany
ANO
NE
NE
Koterov, Slovany
ANO
ANO
ANO
Slovany
NE
ANO
ANO
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Doudlevce, CAN
ANO
NE
NE
Koterov, Slovany
ANO
NE
NE
Habrová, CAN
ANO
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Koterov, Slovany
ANO 43
ANO
ANO
Doudlevce, CAN
ANO
ANO 56
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
NE
NE
Koterov, Slovany
ANO
NE
NE
Habrová, CAN
ANO
NE
NE
Habrová, CAN
ANO
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
NE
NE
ýernice, Bory
NE
ANO
ANO
Koterov, Slovany
ANO
NE
NE
Habrová, CAN
NE
ANO
NE
Slovany
ANO
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Slovany
NE
ANO
ANO
Habrová, CAN
NE
NE
ANO 54
Koterov, Slovany
ANO 43
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Koterov, Slovany
ANO
ANO
ANO
Slovany
ANO
NE
NE
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
NE
NE
ýernice, Bory
NE
ANO
ANO
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Koterov, Hl. nádra•í
ANO
ANO
ANO
Koterov, Slovany
ANO
ANO
ANO
Doudlevce, CAN
ANO
ANO 58
NE

Poznámky

Poznámky:
14

jede jen 28.10.

28
32
36
42
43
56
69

nejede od 23.12. do 25.12., 31.12., 23.3., 5.7. a 16.11.
jede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 3.3. do 9.3., od 20.3. do 21.3., od 30.6. do 31.8., od 27.10. do 29.10.
jede také 1.5., 8.5., 28.10.
nejede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 3.3. do 9.3., od 20.3. do 21.3., od 30.6. do 31.8., od 27.10. do 29.10.
nejede od 30.6. do 31.8.
nejede 5.7.
nejede od 24.12. do 25.12., 23.3., 16.11.

27
32
39
42
43
54
56
58

jede také 1.5, 8.5., 28.10.
jede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 3.3. do 9.3., od 20.3. do 21.3., od 30.6. do 31.8., od 27.10. do 29.10.
jede v po,st od 3.3.08 do 9.3.08, od 20.3.08 do 21.3.08, od 30.6.08 do 31.8.08, od 27.10.08 do 29.10.
nejede od 22.12. do 2.1., 1.2., od 3.3. do 9.3., od 20.3. do 21.3., od 30.6. do 31.8., od 27.10. do 29.10
nejede od 30.6. do 31.8.
nejede od 24.12. do 25.12., 23.3., 5.7., 16.11.
nejede 5.7.
nejede 31.12. a 5.7.
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I TOHLE UMÍME...
Pﬁi pﬁedjarní procházce jsme narazili
uprostﬁed luk na tuhle nevzhlednou hromadu odpadÛ. Byli jsme z toho rozãarováni a zkazilo nám to proÏitek z krásné
vycházky probouzející se pﬁírodou. Prostû
nechápeme, Ïe nûkomu stojí za to vozit
odpady doprostﬁed luk, navíc s rizikem, Ïe
je nûkdo uvidí a bude z toho pﬁinejmen‰ím
ostuda, kdyÏ nám tﬁi dny v t˘dnu funguje
bezvadnû sbûrn˘ dvÛr a v‰echny odpady,
které jsme tu vidûli, tam lze bezplatnû
odloÏit... Tohle prostû hlava nebere!!
MoÏná, Ïe se je‰tû najde nûkdo, kdo
netu‰í, kde se sbûrn˘ dvÛr nachází (to se
mi moc nezdá...) - takÏe je to v Husovû
ulici pﬁed mostem - po pravé stranû ve
smûru z námûstí na Malou Stranu. A jak
tam mají otevﬁeno?
PO + ST od 10.00 do 18.00
hodin a v SO od 8.00 do 13.00 hodin.
Helena ·a‰ková
odbor Ïivotního prostﬁedí MûÚ

Dotazy zodpovídá Advokátní kanceláﬁ
JUDR. Petry Markové, Barrandova 19,
PlzeÀ, tel: 377 455 401, Mgr. Klára ·vajnerová.
Otázka:
Reaguji na jeden z pﬁedchozích pﬁíspûvkÛ, kter˘ se t˘kal reklamace zboÏí v dobû 6
mûsícÛ po jeho koupi. Rád bych se zeptal
jak je to s uplatnûním reklamace a s právy
spotﬁebitele po uplynutí této doby, tedy
v „klasické“ záruãní dobû.
Odpovûì:
Odpovûì i v tomto pﬁípadû vychází
z Obãanského zákoníku, konkrétnû z
§ 619 a následujících a dále ze zákona
o ochranû spotﬁebitele.
Nejprve je tﬁeba zmínit se o délce záruãní
doby. Ta ãiní u spotﬁebního zboÏí 24 mûsícÛ,
u potravin 8 dní, u krmiv 3 t˘dny a u prodeje zvíﬁat 6 t˘dnÛ. V pﬁípadû, Ïe je na prodávaném zboÏí vyznaãena lhÛta k jeho pouÏití,
neskonãí záruãní doba pﬁed uplynutím této
lhÛty. Zejména u zboÏí, které je urãeno
k uÏívání po del‰í dobu, mÛÏe pak b˘t na
základû zvlá‰tních pﬁedpisÛ nebo na základû
prohlá‰ení prodávajícího v záruãním listû
stanovena záruãní doba del‰í, tedy nad doby
v˘‰e uvedené.
Záruãní doba poãíná bûÏet od pﬁevzetí
vûci kupujícím nebo v pﬁípadû, kdy vûc musí
uvést do provozu jin˘ podnikatel neÏ prodávající, od uvedení vûci do provozu. V tomto
druhém pﬁípadû si v‰ak musí kupující objed-

Proã jsou mezi námi stále takoví barbaﬁi, kteﬁí úmyslnû niãí pﬁírodu?

nat zprovoznûní vûci do tﬁí t˘dnÛ od pﬁevzetí vûci a poskytnout k nûmu potﬁebnou souãinnost (napﬁ. v pﬁípadû koupû a následného
pﬁipojení plynového spotﬁebiãe).
V pﬁípadû, Ïe se na zboÏí vyskytne
v záruãní dobû vada a nejde-li o opotﬁebení
vûci zpÛsobené jejím obvykl˘m uÏíváním, je
moÏné vûc reklamovat.
Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující
právo na bezplatné, vãasné a ﬁádné odstranûní vady. Není-li to vzhledem k povaze
vady neúmûrné, napﬁ. jde-li o rozsáhlej‰í
vadu, mÛÏe kupující poÏadovat také v˘mûnu
vûci, u vad men‰ích souãástí vûci v˘mûnu
tûchto souãástí. Není-li Ïádn˘ uveden˘
postup moÏn˘, mÛÏe kupující Ïádat pﬁimûﬁenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit
a poÏadovat vrácení kupní ceny.
U neodstranitelné vady, která brání dal‰ímu ﬁádnému uÏívání vûci kupujícím, má
kupující právo na v˘mûnu vûci nebo mÛÏe
od smlouvy odstoupit a poÏadovat vrácení
penûz. Stejná práva má kupující v pﬁípadû,
kdy se na vûci vyskytnou opûtovnû odstranitelné vady nebo vût‰í poãet odstraniteln˘ch
vad a pro tyto vady není moÏné vûc ﬁádnû
uÏívat. Opûtovn˘m vyskytnutím vady se pﬁitom rozumí, kdyÏ se stejná závada, která
byla jiÏ nejménû dvakrát odstraÀována, opûtovnû vyskytne. Vût‰ím poãtem vad je pak
souãasná existence alespoÀ tﬁí odstraniteln˘ch vad.
U neodstraniteln˘ch vad, které nebrání
dal‰ímu ﬁádnému uÏívání vûci kupujícím,
mÛÏe kupující poÏadovat v˘mûnu vûci, pﬁimûﬁenou slevu z ceny nebo mÛÏe od smlou-

vy odstoupit a poÏadovat vrácení penûz.
Svá práva z odpovûdnosti za vady musí
kupující uplatnit ve v˘‰e uvedené záruãní
dobû, a to u prodávajícího u kterého vûc
zakoupil nebo u podnikatele, kter˘ je pro
tyto úãely uveden v záruãním listû, pÛsobí-li
tento podnikatel ve stejném místû jako prodávající ãi v místû pro kupujícího bliÏ‰ím.
Pracovník povûﬁen˘ vyﬁizováním reklamací
musí b˘t v obchodû v provozní dobû vÏdy
pﬁítomen.
Kupující musí prokázat, Ïe zboÏí zakoupil
u prodávajícího, kdy a jaká byla jeho kupní
cena. Ideální je doloÏit uvedené dokladem
o koupi. ObtíÏnûj‰í, ale moÏné, je i prokázání tûchto skuteãností napﬁ. svûdeckou v˘povûdí.
Prodávající je povinen vydat kupujícímu
potvrzení o uplatnûní reklamace, ze kterého
musí b˘t patrné datum uplatnûní reklamace,
kupujícím zji‰tûná závada, poÏadovan˘ zpÛsob vyﬁízení reklamace a pﬁedpokládan˘ den
vyﬁízení reklamace. Reklamace musí b˘t
vyﬁízena bez zbyteãného odkladu, nejpozdûji do 30 dnÛ ode dne reklamace. Na del‰í
lhÛtû by se musel prodávající s kupujícím
dohodnout.
Doba, po kterou je vûc v opravû se do
bûhu záruãní doby nepoãítá. V pﬁípadû
v˘mûny vûci pak zaãne bûÏet od pﬁevzetí
nové vûci kupujícím nová záruãní doba.
Neuplatní-li kupující svá práva z odpovûdnosti za vady vûci v záruãní dobû, tato
jeho práva zanikají. U vûcí, které se rychle
kazí, je tﬁeba tato práva uplatnit nejpozdûji
v den následující po koupi.
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DÒM â.P. 72 A 211
„U STEINÒ“
Je nepochybné, Ïe prostor námûstí byl
obestavûn domy jiÏ velmi dávno. Do historie mûsta v‰ak vstoupila tﬁicetiletá válka
a pﬁi jejím konci se udává poãet obyvatel
velice nízk˘, dokonce jen nûkolik jednotlivcÛ. Celá ﬁada chalup pak jistû nebyla
obsazena hospodáﬁi. Postupnû se v‰ak lidé
vraceli z bojÛ a usazovali se i lidé zcela
cizí. O dﬁívûj‰ích obyvatelích se nám
zprávy nedochovaly.
O prvním majiteli ã.p. 72 máme zprávu
aÏ z odhadu panství z roku 1710, kdy je
zde zapsán Fischer Zacharias. Z Urbáﬁe
‰Èáhlavského panství z roku 1719 se
dozvídáme, Ïe je stále na této chalupû
psán jako majitel Fischer Zachar, kter˘
hospodaﬁil na v˘mûﬁe 10 strychÛ (necelé 3
hektary) a platil roãnû vrchnosti 7 krejcarÛ.
JiÏ v roce 1722 je zde zapsán Fischer
Václav, pravdûpodobnû syn pﬁede‰lého.
V robotním seznamu z roku 1777 je jiÏ
uvádûn jin˘ majitel, jak˘si Franti‰ek
AmbroÏ, kter˘ platil roãnû vrchnosti 5
zlat˘ch a 23,5 krejcaru a k tomu mûl
vymûﬁenu povinnost dvou dnÛ pû‰í roboty
t˘dnû po cel˘ rok.
Na pﬁelomu osmnáctého a devatenáctého
století byli zﬁejmû vlastníky domu nûjací
Steinovi, a proto uvádí kronikáﬁ Martin
Hru‰ka název „po chalupû“- U SteinÛ.
V polovinû devatenáctého století byly
zavedeny Pozemkové knihy a zde je u
domu ã.p. 72 uvedeno v prvním zápisu, Ïe
dne 17. ledna 1889 bylo vloÏeno právo
vlastnické Josefu Hákovi mlad‰ímu. Ten
mimo jiné postavil vpravo od vjezdov˘ch
vrat v roce 1910 domek ã.p. 211, kter˘
slouÏil jako v˘minek a pozdûji i jako prodejna masa a uzenin.
Dal‰ími vlastníky se stali 26. kvûtna
1925 manÏelé Franti‰ek a RÛÏena Hákovi.
V domû byla pÛvodnû hospoda a ta se
mûní koncem roku 1929 na ﬁeznickou
prodejnu. V záﬁí 1930 se na dvoﬁe domu
staví nová uzenáﬁská dílna a udírna.
V srpnu 1935 se povoluje stavba nové

INDIÁNI, TI SE MAJÍ…

(nad v˘stavou v˘tvarného oddûlení ZU·)
Jako jiÏ tradiãnû kaÏdoroãnû se mÛÏeme
i tentokrát opût podívat na v˘stavu na‰ich
dûtí, vnouãat ba i pravnouãat ze Starého
Plzence i okolí a máme na to ãas do poloviny bﬁezna. UÏ letm˘m pohledem pﬁes
sklo je jasné, Ïe se v˘stava vydaﬁila, ales-

DÛm, o jehoÏ historii pojednává ãlánek, v souãasné dobû nav‰tûvuje takﬁka kaÏd˘ z nás, aby si zde koupil ãerstv˘ chléb a peãivo.
Foto Eva Vlachová

chladírny. To v‰echno Ïádá a realizuje
Franti‰ek Hák.
¤eznictví v‰ak nemûlo v domû dlouhého trvání. Skonãilo za okupace na zásah
nûmeck˘ch úﬁadÛ. Pak se v ã. 211 po
válce nûjak˘ ãas prodávalo mléko. Dnes
je nám dÛm opût o nûco bliÏ‰í, protoÏe je
zde prodejna Pekaﬁství.
Svatopluk Mare‰
historická sekce OSHR

V domû byla pÛvodnû hospoda, ta se
mûní ãásteãnû koncem roku 1929 v prodejnu ﬁeznictví a ty byly vzájemnû propojeny v jeden celek. ZároveÀ se zde vyvaﬁovalo pro hosty restaurace.
V záﬁí 1930 se na dvoﬁe domu staví
nová uzenáﬁská dílna a udírna. V srpnu

1935 se povoluje stavba nové chladírny,
dokonãené v následujícím roce. ¤eznictví
v‰ak nemûlo v domû dlouhého trvání. Provozovna byla uzavﬁena na pﬁelomu roku
1944-1945 z dÛvodu zásahu nûmeck˘ch
okupaãních úﬁadÛ. Koncem 50. let byla
v místnosti b˘valého ﬁeznictví otevﬁena
prodejna mléka, která byla v provozu do
konce 60. let. Po nûkolikaletém uzavﬁení
zde byla otevﬁena prodejna zeleniny a
ovoce, která byla v provozu do roku 1975
aÏ do pﬁestûhování do nov˘ch prostor
v dne‰ní Smetanovû ulici. V roce 1995
zde byla otevﬁena a fungovala po dobu 5
let prodejna papírnictví a kanceláﬁsk˘ch
potﬁeb.
Dnes je nám dÛm opût o nûco bliÏ‰í,
protoÏe zde mnoho z nás nakupuje v˘borné peãivo ze Stﬁíbrského pekaﬁství, otevﬁeném v roce 2004.
dr. Václav Hák

poÀ tak jako vernisáÏ. Pﬁi ní na‰e malá (a
tentokrát i novû vymalovaná a ohavn˘ch
trubek ve stropû ãásteãnû zbavená) v˘stavní síÀ praskala ve ‰vech. Babiãky a dûdeãkové, maminky i tatínkové – ba i sourozenci – prostû chtûli vidût, coÏe to jejich
potomek vytvoﬁil. Jak v úvodu poznamenala uãitelka v˘tvarného oddûlení ZU· Jana
Frolíková, na v˘stavû se podíleli témûﬁ
v‰ichni Ïáci a v‰ichni si to uÏívali.

První náv‰tûvníci se mohli ihned pﬁesvûdãit, Ïe název v˘stavy „Ozvûny indiánsk˘ch kultur“ úplnû vystihuje její
obsah. Nad na‰imi hlavami se vzná‰el
opeﬁen˘ had Quetzalcoatl, nûkteﬁí si poãítali svÛj aztéck˘ horoskop a obdivovali
jeho znamení (provedená linorytem). Na
stûnû záﬁila slunce Sluneãních panen inckého boÏstva, hlinûné masky nás zavádûly do tajemné ﬁí‰e MayÛ… Uchvátila nás

Doplnûní k ãlánku o historii domu
ãp. 72 a 211 (ke 2. odstavci zdola)
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zvíﬁata de‰tn˘ch pralesÛ Amazonky.
Ov‰em ani severoameriãtí indiáni nepﬁi‰li
zkrátka, najednou pﬁibûhli za zvuku
bubnu ti nejmen‰í z nich, pomalovaní
váleãn˘mi barvami, a pﬁedvedli nûco ze
své indiánské práce v pﬁípravce dramatického oddûlení. ·li za sv˘m Velk˘m
Náãelníkem (vlastnû náãelnicí, uãitelkou
v˘tvarného a literárnû-dramatického
oboru Martinou Najbrtovou) a ﬁídili se
jejími pokyny jako „vykouﬁíme d˘mku
míru“, „abychom mohli lovit, zatanãíme
bizoní tanec“ atd. Náv‰tûvníci mohli
vidût, jak se uãí pohybu v prostoru, reakci
na pokyny a na hudbu.
NeÏ si projdete v˘stavu, chtûli jsme sly‰et o ní z úst té, která za v‰í tou mnohamûsíãní prací stála a inspirovala dûti paní Jany Frolíkové.

„KaÏd˘ rok dûláme dlouhodobé projekty, tentokrát jsme se pustili do indiánsk˘ch kultur Stﬁední, JiÏní i Severní Ameriky. Není to hluboká sonda, ale z kaÏdé
kultury jsme si vzali nûco, co nás oslovilo. Máme tady volnû zpracované indiánské m˘ty. Nûkteré obrazy jsou ozvûnou
báje o tom, jak vzniklo Cuzco: kdy indiáni museli slunce pﬁivázat ke skále, aby se
prodlouÏil den a mûsto se dostavûlo. Ze
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KALENDÁ¤ B¤EZEN 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@staryplzenec.cz, tel: 377 183 662, 377 183 659
OZVÉNY INDIÁNSK¯CH KULTUR
- probíhající v˘stava Ïákovsk˘ch prací v˘tvarného oboru ZU· Star˘ Plzenec
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, Star˘ Plzenec
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@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 14.3.2008.
8. bﬁezna 2008 (sobota)
Ma‰karní karneval
Místo: Lidov˘ dÛm na Malé Stranû
âas: 14.00 hod.
Poﬁadatel:Pion˘rská skupina Star˘ Plzenec
Vstup: dobrovoln˘
11. bﬁezna 2008 (úter˘)
VII. koncert sezóny
KLASICK¯ FRANCOUZSK¯ ·ANSON
Úãinkují:
Svatava Luhanová-Jirou‰ková – soprán
Alfréd Strejãek – umûleck˘ pﬁednes francouzské poezie
Eduard Spáãil - 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@staryplzenec.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).
20. bﬁezna 2008 (ãtvrtek)
VernisáÏ v˘stavy k 125. v˘roãí. zaloÏení PlzeÀské hasiãské Ïupy
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932, Star˘ Plzenec
âas: 17.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna a SDH Sedlec a Mûstské
sdruÏení hasiãÛ v Plzni
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@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstup: voln˘
V˘stava potrvá do 17.4.2008.

NùKTERÉ Z P¤IPRAVOVAN¯CH AKCÍ NA DUBEN 2008
stﬁedoamerick˘ch kultur jsme si vybrali
kult ãlovûka - jaguára – jako jeden
z námûtÛ pro hlinûné masky: dûti si nejdﬁíve prohlíÏely fotografie masek, vytvoﬁen˘ch mozaikou z drah˘ch kamenÛ. Pak
zaãaly modelovat z hlíny obliãeje a nakonec si je ozdobily vlastními razítky (napﬁ.
z fixÛ apod.). Skupina 2. a 3. roãníkÛ si
naopak vymyslela jako námût papou‰ka
amazonsk˘ch pralesÛ – to bude základ
dal‰ího projektu (uÏ vym˘‰lejí klec
s papou‰ky, kalendáﬁ…). Jiná skupina
malovala prsty do ‰krobové hmoty zvíﬁata. Dûti se uvolnily, odváÏily se vyjádﬁit
ve velk˘ch plochách. Pﬁípravky a 1. roãníky vytváﬁely keramické nádoby na noÏiãkách, ozvlá‰tnûné zvíﬁaty – jejich keramika byla zdobena barevn˘mi hlínami, které

1. dubna 2008 (úter˘)
Koncert posluchaãÛ Konzervatoﬁe PlzeÀ
Úãinkují:
Martin ·a‰ek – trombón
Vojtûch Esterle - 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@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 662, 377 183 659
Vstupné: dobrovolné
5. dubna 2008 (sobota)
Zahájení turistické sezóny na hradu Radyni
Slavnostní fanfáry ohlásí do ‰irého okolí, Ïe hrad Radynû je pﬁipraven uvítat první
náv‰tûvníky leto‰ní turistické sezóny.
Místo: hrad Radynû
âas: 10.00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@staryplzenec.cz, tel.: 377 183 662, 377 183 659
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se naná‰ejí je‰tû na mokrou nevypálenou
nádobu.
Nejstar‰í Ïáci si nejvíce vyhráli s aztéck˘mi horoskopy. Nejdﬁíve si kaÏd˘ vypoãítal své znamení a pak je nakreslil.
Základem byla tu‰ová kresba ‰tûtcem,
doplÀovaná buì barvou nebo tuÏkou.
Z tûchto kreseb se pak vzal detail a Ïáci jej
zpracovali v technice linorytu. S linoryty
jsme pracovali dál, dûlali jsme barevné
soutisky, pﬁetisky atd. Pro dûti je objevné
a pﬁínosné, kdyÏ pﬁijdou na nov˘ zpÛsob,
jak klasickou technikou pracovat, jak ji
pozmûnit. Kresby horoskopÛ také uspokojily jejich pﬁirozenou náklonnost k dekorativnímu pojetí kresby.“
Na v˘stavû byla vidût uvolnûnost,
radost z tvoﬁení, nápady… AÏ si ãlovûk
vzpomene na básniãku, kterou sl˘chával
jako dítû – „indiáni, ti se mají, cel˘ den si
jenom hrají…“
Anna Velichová a Jana Frolíková
Foto Eva Vlachová

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji Mûstskému úﬁadu Star˘ Plzenec
za blahopﬁání k m˘m narozeninám.
Bohumila Jehlíková

Z· STAR¯ PLZENEC

KOUZELNÍK
Dne 26.1.2008 zavítal do ‰kolní druÏiny
pﬁi Z· Star˘ Plzenec kouzelník.
Pûtaãtyﬁicetiminutové vystoupení
v aule, plné ãar, kouzel a trikÛ, sledovaly
dûti se zatajen˘m dechem v oãekávaní, co
nového se vykouzlí. KaÏd˘ se chtûl stát
kouzelníkov˘m pomocníkem (viz foto).
Na závûr si dûti mohly zakoupit balónek
ÏíÏalku, ze které jim pan kouzelník sloÏil
psa, Ïirafu, meã ãi pﬁilbu.
Pﬁedstavení se dûtem velice líbilo.
Jana Hermanová
vychovatelka ‰kolní druÏiny

Nad‰ené dûtské publikum
sledovalo s napûtím kouzelníkovo vystoupení.

Kouzelníkovy pomocnice
(zleva): Krist˘na MuÏíková,
Denisa Trnková a Veronika
Vojáãková).
Foto Jana Hermanová
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BÁSNIâKA POD ROTUNDOU
Rok uplynul jako voda a je tady uÏ osm˘ roãník básniãkové soutûÏe
„BÁSNIâKA POD ROTUNDOU“. Ve ãtvrtek 21. února se se‰li ti nejlep‰í, kteﬁí
postoupili z kaÏdé tﬁídy do ‰kolního kola soutûÏe. Tentokrát jsme mohli vyuÏít
prostory ‰kolní auly. Dûti si vyzkou‰ely, Ïe není vÛbec jednoduché hezkou básniãku vybrat, nauãit se ji a pﬁednést pﬁed pln˘m sálem. Porota to nemûla vÛbec
jednoduché, ale nakonec rozhodla takto:

I.

I. kategorie ( 1. roã.) II. kategorie (2.-3. roã.) III. kategorie ( 4.-5. roã)
1. Krist˘na ·tûchová 1. Martina Mahdalíková 1. Jan Míka
2. Tereza ·ebková
2. Sára Trojovská
2. Tomá‰ Pa‰ek
3. Barbora Îitníková 3. Dana Hlaváãová
3. Tomá‰ Hák
V‰em blahopﬁejeme a pﬁejeme hodnû úspûchÛ v okrskovém kole, které se
uskuteãní 13. bﬁezna v aule Z·.
Dûkujeme paní Vlachové, která zajistila hodnotné ceny v‰em vítûzÛm.
Kolektiv 1. stupnû Z·, foto Martina Sou‰ková

II.

III.

Z Á P I S D O 1 . T ¤ Í D N A Z · V E S TA R É M P L Z E N C I
Dne 21. 1. 2008 probûhl na Z· ve Starém Plzenci zápis dûtí do
1. tﬁíd. K zápisu pﬁi‰lo 36 budoucích prvÀáãkÛ a to nejen ze Starého Plzence. V upomínku na první cestu do ‰koly dostaly dûti
knihu pohádek a sadu pastelek. V leto‰ním roce se o zápis postaPaní uãitelka M. Bardounová
s budoucím prvÀáãkem Jakubem
Hermanem.
Foto Martin ·tekl

raly paní uãitelky M. Bardounová, J. Tou‰ová a A. Morgensternová. Nûkteré dûti se trochu bály, ale vût‰inou se snaÏily pﬁedvést
v‰e, co se dosud nauãily. V‰echny se ale do ‰koly tû‰í!
Vedení ‰koly
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Z· SEDLEC

Soustﬁedûní druÏstva KoníkÛ.

ZOO TROCHU JINAK – ENVIRONMENTÁLNÍ
V¯CHOVA HROU
Osm˘ t˘den tohoto roku zahájili Ïáci 2.
– 5. roãníku sedlecké základky náv‰tûvou
ZOO. Ne‰lo v‰ak o bûÏnou prohlídku, ale
o soutûÏní klání druÏstev, které se konalo
na statku Laufnerka a jeÏ si pro nás pﬁipravily pracovnice ZOO Eva a Zuzka.
Dûti byly rozdûlené do ãtyﬁ ‰estiãlenn˘ch druÏstev (Sedleãtí supi – Bóìa,
David, Dan Franãík, Honza Ma‰ek, Honzík Trejbal; TuãÀáci – Martin, Dan Hofrichter, Ale‰, Honza Burian, Dan Gorner,
Pepãa; Skauti – Johanka, Majda, Honza
Krásn˘, Verãa Vítková, Karolínka, Domãa
a v neposlední ﬁadû Koníci – Tom, Luká‰,
PéÈa, Lucka, Eli‰ka a Verãa Radová), která
postupnû plnila rÛzné úkoly.
Bûhem soutûÏe mohli pﬁípadnû svoji
správnou odpovûdí ãi vítûzstvím ve hﬁe
pro obecenstvo „svému“ druÏstvu vypomoci i ostatní, kteﬁí nebyli ãleny Ïádného
soutûÏního t˘mu.
Uprostﬁed hry pﬁi‰lo pﬁekvapení – Eva

a Zuzka mûly pﬁipravenou soutûÏ i pro paní
uãitelky a paní ‰kolníkovou. Body, které
paní uãitelky v soutûÏním klání získaly, byly
losovány pro jedno z druÏstev, které tak
postoupilo o nûkolik políãek vpﬁed.
Nakonec bylo nezbytné vyhodnocení.
A jak Ïe se tedy na‰i soutûÏící umístili? 1.
místo získalo druÏstvo KoníkÛ, 2. místo na
poslední chvíli vybojovalo druÏstvo SkautÛ, na 3. místû skonãilo druÏstvo, které
dlouhou dobu bylo ve vedení – Sedleãtí
supi a soutûÏ nám uzavﬁeli TuãÀáci. V‰ichni soutûÏící za své v˘kony obdrÏeli pûkné
ceny, které okamÏitû prozkoumali.
Ze ZOO jsme v‰ichni odjíÏdûli plni pûkn˘ch záÏitkÛ, nov˘ch nápadÛ a spokojenosti. Dokonce se nám povedlo cestou do
statku vidût i nûkteré Ïivoãichy, kteﬁí b˘vají v létû schováni.
Mgr. Anna Císaﬁová
ﬁeditelka Z· Sedlec
Foto autorka

Domãa jako zdatná komentátorka.

Honzík kontroluje práci supÛ.

Sedleãtí supi vybalují svoji odmûnu.

ZÁPIS DO 1. T¤ÍDY
V ZÁKLADNÍ ·KOLE

Matyá‰ pﬁi vyprávûní pohádky.

·ikulka Barborka má po zápisu a vybírá si dáreãek.

Dne 7. února se v‰ichni v sedlecké
základce tû‰ili na budoucí prvÀáãky,
kteﬁí ten den pﬁicházeli se sv˘mi nejbliÏ‰ími k zápisu.
Celkem pﬁi‰lo 14 velmi ‰ikovn˘ch
dûtí, pro nûÏ si jejich star‰í kamarádi,
na‰i ‰koláci, pﬁipravili hry a dáreãky.
Paní uãitelky si pro zmûnu pﬁipravily
hravé úkoly tak, aby dûti poznaly a
zároveÀ aby se dûtem tyto úkoly líbily.
Na závûr zápisu si v‰ichni odnesli
v˘robky od star‰ích ÏákÛ a také od
spoleãnosti ·kolák, která nám pﬁispûla dáreãky.
Doufám a vûﬁím, Ïe to podstatné si
malí ‰koláci odnesli ve sv˘ch srdcích
– dobrou vzpomínku na svÛj první
vût‰í kontakt se ‰kolou, která je bude
provázet jejich Ïivoty v dal‰ích letech.
Mgr. Anna Císaﬁová
Foto autorka

Ondra u tabule se zvíﬁátky.

Valent˘nka a Baru‰ka - zdatné malíﬁky.

dokumentRL03_08.qxd

27.2.2008

21:06

Str. 10

Strana 10

RadyÀské listy – bﬁezen 2008

PUTOVÁNÍ MLAD¯CH TURISTÒ
Koncem minulého kalendáﬁního roku byl na na‰í ‰kole v Sedlci
zaloÏen turistick˘ krouÏek. âinnost tohoto krouÏku bude zamûﬁena na poznávání okolí Starého Plzence. V blízkosti na‰eho
mûsta jsou místa, která stojí za to je nav‰tívit. Trasa na‰eho prvního turistického pochodu vedla na vrchol Mar‰ál. Poãasí bylo
neb˘vale pﬁíznivé, aãkoliv na kalendáﬁi byl 8. prosinec. Zpáteãní
cesta vedla pﬁes ·Èáhlavice, kde nejde nenav‰tívit Bezejmennou
ãajovnu. V pﬁíjemném prostﬁedí jsme si vypili lahodn˘ ãaj a plni
záÏitkÛ se vrátili vlakem do Starého Plzence.
Pﬁi lednovém v˘letu jsme pﬁekroãili hranici hned tﬁí dnes jiÏ
b˘val˘ch okresÛ. Vlakem jsme se dopravili do Nekvasov a odtud
na‰e cesta vedla pﬁes Chlumy do Kvá‰Àovic. Zde jsme obdivovali velkou rozlohu Kozãínského rybníka a starobyl˘ gotick˘ kostel
sv. Bartolomûje. Pû‰í ãást v˘letu skonãila v Paãejovû. Do cílové
stanice v Plzenci jsme dorazili pﬁíjemnû unaveni, ale s pocitem, Ïe
jsme poznali dosud neznám˘ kout na‰eho kraje. UÏ teì se tû‰íme
na dal‰í spoleãn˘ v˘let.
Text a foto Milena Krásná

Z· SEDLEC

Na cestû z Nekvasov do Chlum.

POSEZENÍ V ZÁMECKÉ âAJOVNù
Nav‰tívili jsme s dûtmi zámeckou ãajovnu
u zámku Kozel. Dûti se nesmírnû tû‰ily. V restauraci se sv˘mi rodiãi jiÏ byly, ale co je ãeká v ãajovnû,
netu‰ily.
Pﬁivítalo nás vlídné zacházení majitelÛ a útulné
zaﬁízení. Dûti si vybíraly z mnoha druhÛ ãaje, popíjely z kﬁehk˘ch starodávn˘ch ãajov˘ch ‰álkÛ (trochu jsme se obávali kﬁehkosti servisu, ale dûti v‰e
zvládly s opravdovou noblesou). Dozvûdûly se
spoustu zajímavostí o ãaji a je‰tû si pochutnaly na
domácím jablkovém koláãi.
Odcházeli jsme spokojeni, s nov˘mi znalostmi
i zku‰enostmi.
Text a foto Bohuslava PraÏáková
uãitelka M· Sedlec
Posezení v pﬁíjemném prostﬁedí
zámecké ãajovny.
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NOV¯ ZNAK PION¯RA
V listopadu 2007 byl schválen nov˘ znak Pion˘ra.
Co vyjadﬁuje nov˘ znak Pion˘ra?
Základní kruhová stylizace znázorÀuje planetu Zemi a vyjadﬁuje
demokratick˘ princip rovnosti práv a povinností ãlenÛ Pion˘ra. Ve
znaku je vidût i stylizovan˘ list lípy.
Vla‰tovka je symbolem ‰tûstí a jara, poãátku nového Ïivota. Smûr
letu vzhÛru znamená úsilí o naplnûní ideálÛ Pion˘ra, pokrok a
poznávání. Pﬁipomíná ptaãí let, hravost i lidsk˘ um a nápaditost.
Zv˘razÀuje, Ïe pion˘ﬁi jsou tvoﬁiví,
bystﬁí a odváÏní.
Skládání papírov˘ch vla‰tovek je
tradiãní hrou a soutûÏí.
Bílá spolu s ãervenou a modrou
barvou národní trikolóry zdÛrazÀují i
my‰lenku vlastenectví a obãanství.
PﬁevaÏující
bílá
symbolizuje pravdu, mír a nadûji.
Za PS Star˘ Plzenec
Franti‰ek KﬁíÏek

SKAUTSKÉ ZÁÎITKY
Na‰e v˘letní sezona byla zahájena jiÏ
tradiãním únorov˘m pﬁechodem Brd.
Dojeli jsme do ¤evnic, odkud se ‰lo zhruba 8 km na „kytínskou“ louku. Byl to cíl
mnoha skautÛ, dûti vyuÏily moÏnost
vymûÀovat si se skauty z cizích oddílÛ

Slavnostní dezert.

pamûtní kartiãky. Cesta zpût do ¤evnic
utíkala rychle, protoÏe nás lákala my‰lenka na tepl˘ ãaj a zákusek v místní cukrárnû. V˘let se moc vydaﬁil nejen kvÛli slunnému poãasí. ProtoÏe zimu máme také
rádi, vydali jsme se za t˘den s na‰imi nejmlad‰ími sáÀkovat na ·umavu, kde jsme
uspoﬁádali eskymáckou olympiádu. Aby
ani ti nejstar‰í nebyli ochuzeni, se‰li jsme

Závody psích spﬁeÏení.

se jednoho veãera na vlastním spoleãenském veãírku ve stylu bohaté spoleãnosti.
Slavnostní menu se skládalo ze tﬁí chodÛ.
V‰ichni jsme si pochutnali a pûknû popovídali.
Jaroslava Lencová
Olina Dankoviãová
Foto Olina Dankoviãová
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OSHR
POZVÁNKA NA V¯ROâNÍ âLENSKOU SCHÒZI OBâANSKÉHO
SDRUÎENÍ HÒRKA A RADYNù
KONÁ SE DNE V ÚTER¯ 11. B¤EZNA OD 18.30 HOD.
V SALONKU RESTAURACE NA JÍZDÁRNù
ZVEME SRDEâNù V·ECHNY âLENY A P¤ÍZNIVCE SDRUÎENÍ
A OMLOUVÁME SE ZA P¤ELOÎENÍ PÒVODNÍHO TERMÍNU
SCHÒZE (26.2.)
Z PROVOZNÍCH DÒVODÒ RESTAURACE
ÎÁDÁME NA·E âLENY O ZAPLACENÍ P¤ÍSPEVKÒ
NA ROK 2008.
V¯BOR OSHR

BARÁâNÍCI VOLILI RYCHTÁ¤E
V sobotu odpoledne 26. ledna se se‰li tetiãky a sousedé obce baráãníkÛ ve Starém Plzenci, aby zvolili nového rychtáﬁe obce za zemﬁelého
Jiﬁího Klimenta. Do ãela obce byl zvolen rychtáﬁ Zdenûk Bláha a kon‰elé. KaÏd˘ sloÏil osobnû slib na rychtáﬁské právo.
V˘roãního volebního zasedání se zúãastnily obce baráãníkÛ, které
spadají pod XII. Ïupu J. S. Koziny v Plzni - za XII. Ïupu zástupce soused Kadeﬁábek a paÀmaminka tetiãka Jelínková, obce PlzeÀ I. – PlzeÀ
BoÏkov, PlzeÀ Letná, Pﬁe‰tice a StráÏ u Tachova.
Pozvání pﬁijala Mgr. Ivana Levá, poslankynû Parlamentu âeské
republiky, které ze srdce dûkujeme za pﬁinesen˘ dar obci. Dále byli pﬁítomni místostarosta MûÚ dr. Václav Hák, kronikáﬁka mûsta paní Vûra
Fenclová, za KSâM paní Jitka Sutnarová, pﬁedseda Obãanského sdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch pan Josef Korãák a za SDH Sedlec paní
Chrastilová a Dvoﬁáková.
V prÛbûhu jednání byla uctûna památka zemﬁel˘ch tetiãek a sousedÛ.
V kulturní vloÏce nám dûti z M· Star˘ Plzenec pod vedením ﬁeditelky paní StaÀkové a uãitelky paní Chámové zatanãily, zazpívaly a pﬁednesly básniãku. V‰em se pﬁipraven˘ program moc líbil. Za svoji úãast
byly dûti odmûnûny sladkostmi a háãkovan˘mi dárky, které zhotovily
samy tetiãky a osobnû je pﬁedaly.
Rychtáﬁ Zdenûk Bláha a kon‰elé dûkují touto cestou v‰em za úãast na
na‰em volebním zasedání.
Anna Klimentová
Syndiãka

RODINNÉ CENTRUM DRÁâEK
Na jaﬁe leto‰ního roku zahájí svou ãinnost první Rodinné
centrum ve Starém Plzenci. Jako matka devítimûsíãního syna
stále hledám moÏnosti k aktivnímu trávení voleného ãasu. To
mû pﬁivedlo k realizaci centra, které nabídne prostor pro setkávání, navazování nov˘ch kontaktÛ, odreagování, kreativní
ãinnosti, hry a aktivity rÛzného druhu rodiãÛm i dûtem.
Jsem proto velmi ráda, Ïe pﬁípravy jsou jiÏ v takové fázi,
která mi umoÏÀuje vás oslovit.
Dne 14. 3. 2008 v 9.00 a v 10.00 hodin probûhne první setkání v‰ech, kteﬁí chtûjí a mohou Rodinnému centru nabídnout svoje dovednosti, zku‰enosti, ãas a pomoc. Proto neváhejte a pﬁijìte. Právû Vás ráda pﬁivítám v na‰em novém
Rodinném centru Dráãek, o.s.
Na vidûnou se tû‰í
Adéla Vorlíãková
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PODùKOVÁNÍ

Dûkujeme v‰em dárcÛm Tﬁíkrálové
sbírky, která se konala od 4. – 7. ledna
tohoto roku.
Sbírky se zúãastnily tﬁi skupinky dospûl˘ch s koledníãky. V‰em osmnácti dûtem
patﬁí uznání, chovaly se vzornû. Dne 26.
ledna jim bylo podûkováno na‰im panem
faráﬁem P. Petrem Frantou.
V dÛsledku nemoci dospûl˘ch chodily
jen tﬁi skupinky koledníãkÛ, proto se
omlouváme v‰em dárcÛm, kteﬁí chtûli do
sbírky pﬁispût a nikdo je neoslovil.

Skupinky vybraly: s pí Komínkovou
11.530 Kã, s pí Zikmundovou 9.430 Kã a
s p. Kilbergrem 5.726 Kã, celkem tedy
26.686 Kã.
Dále dûkujeme v‰em, kteﬁí se zúãastnili
pﬁíprav na Ma‰karní ples, kter˘ se konal
v Lidovém domû dne 2. února. Dík patﬁí
také tûm, kteﬁí si pﬁi‰li zatanãit, jejich
úãastí nebyla tato akce prodûleãná, je‰tû
jednou díky.
Za Kolpingovu rodinu Star˘ Plzenec
Martina ·teklová

KELTOVÉ
Keltové, keltsk˘ doslova ze v‰ech stran.
A nejen to. Napﬁíklad hudba, o které ﬁíkáme, Ïe má keltsk˘ pÛvod, rozehrává cosi
uvnitﬁ na‰í du‰e. Jak si jinak vysvûtlit
ohromnou oblibu irské zpûvaãky Enyi,
vyslovenû keltské hudby Mika Oldfielda,
folkov˘ch písniãek na‰í skupiny Assonance, ãi masové obliby dal‰ích irsk˘ch a
skotsk˘ch populárních skupin, jejichÏ
vyvrcholením je nejvíce oceÀovan˘ Irsk˘
balet. Jde o rÛzné hudební Ïánry, pﬁesto
mají cosi spoleãného. TotéÏ lze vidût tﬁeba
ve v˘tvarném umûní, nebo v literatuﬁe.
Dnes uÏ se zcela otevﬁenû hovoﬁí o keltománii, keltské módní vlnû podobné té,
která pﬁe‰la Evropou v 19. století. O dÛvodech, proã jsou najednou u nás Keltové
tak populární, není zdánlivû tﬁeba pﬁíli‰
pochybovat. Dlouhá léta byla na‰e zemû
politicky i kulturnû orientována smûrem
na v˘chod. Podporovalo se v nás v‰e slovanské, neboÈ „bratr” na v˘chodû byl také
(alespoÀ ãásteãnû) Slovan. Potlaãování
na‰eho vûdomí keltské sounáleÏitosti mají
bohuÏel na svûdomí i kﬁesÈanské církve –
nezapomeÀme, Ïe Keltové byli pohané a
pohanské = keltské zvyky kdysi církev u

lidu velmi krutû potlaãovala. Po zmûnû
politick˘ch pomûrÛ v 90. letech logicky
následuje hledání vlastní identity. Slovanství bylo zavrhnuto a na‰e keltská minulost, spojující nás zejména se západní
Evropou, se zdá b˘t spásn˘m nápadem.
Zdálo by se, Ïe zde leÏí hlavní dÛvod
toho, proã se Keltové dostávají u nás
v âechách do módy. JenomÏe ono to takhle jednoduché není. Koﬁeny keltské
módy musíme podle mého názoru hledat
jinde. Náhlá obliba keltské kultury, mythologie i svérázné filosofie KeltÛ se totiÏ
neobjevila pouze u nás v âechách. Ke
KeltÛm jako ke sv˘m pﬁedkÛm se zaãíná
hlásit stále více lidí v nejrÛznûj‰ích kou-

OZNÁMENÍ
Oznamujeme v‰em, Ïe sbûr vûcí
potﬁebn˘ch k Ïivotu probûhne
v pátek 28. bﬁezna od 14–16 hodin
v sobotu 29. bﬁezna od 10–12 hodin
ve Smetanovû ulici v domû
„Prodej lihovin“.

tech svûta. Keltské spolky, podporující
keltskou kulturu nebo zvyky, vznikají ve
Spojen˘ch státech, v Austrálii, v Nûmecku, Rakousku i ·v˘carsku. Keltové jsou
zkrátka v módû po svûtû. âím to je? Úplnou a vyãerpávající odpovûì dnes asi
nezná nikdo. Mohu pouze vyjádﬁit svÛj
osobní názor, se kter˘m nemusíte souhlasit, ale to uÏ je na vás.
V celém svûtû panuje v souãasné dobû
krize hodnot. Cesta, kterou se vydala
na‰e civilizace, hrozí koncem v propasti. Stali jsme se nebezpeãní sami sobû –
hrozíme si navzájem válkami a v‰ude
panuje vûãná nenávist k druh˘m, hrozí
nám pﬁelidnûní a neschopnost na‰í planety nás uÏivit, hrozí nám zhroucení
ekosystému planety. Ve snaze zdokonalit si Ïivot podﬁezáváme vûtev pod
sebou a snaÏíme se „zápasit s pﬁírodou”, ale my pﬁece nemÛÏeme zápasit
sami se sebou! VÏdyÈ, jak ﬁíkali jiÏ staﬁí
Druidové, ãlovûk je neoddûlitelnou souãástí svého okolí, zemû, vody, skal, stromu, tedy celé pﬁírody. Jakmile si toto
pﬁestane uvûdomovat, zemﬁe. Této filozofii bylo podﬁízeno v‰e v Ïivotû KeltÛ.
NENÍ TO PRÁVù TO, CO HLEDÁME ???
Jitka Dvoﬁáková

7 . R O â N Í K M E M O R I Á L U VÁ C L AVA R E J · K A M Á V Í T ù Z E
V nedûli 17. 2. 2008 probûhl jiÏ 7. roãník Memoriálu Václava Rej‰ka, kter˘ tradiãnû hrají fotbaloví miniÏáci. PoﬁadatelÛm z SK Star˘ Plzenec se pﬁi rozlosování
hlásilo 7 muÏstev (osmé pozvané z Bﬁas
bohuÏel nedorazilo). Los urãil, Ïe ve skupinû „A“ se utkají hráãi Horní Bﬁízy,
Stoda, ·tûnovic a Nepomuku. V „B“ skupinû nastoupil Star˘ Plzenec, Kaznûjov
a 1. FC PlzeÀ. Z obou skupin postupovala

dvû nejlep‰í muÏstva do semifinále (hrálo
se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m). Z „áãka“
postoupil Nepomuk a Stod, z „béãka“ 1.
FC PlzeÀ a Kaznûjov. V boji o finále
vyhrál Nepomuk nad 1. FC PlzeÀ 5:2
a Kaznûjov porazil Stod 2:1. V následujících zápasech se jiÏ hrálo o koneãné umístûní. 5. místo se stalo koﬁistí Starého
Plzence, kter˘ porazil Horní Bﬁízu 5:1.
Bronz získalo muÏstva 1. FC PlzeÀ a to

díky v˘hﬁe 6:2 nad Stodem. Ve finále byl
lep‰í Kaznûjov, kter˘ zdolal Nepomuk 3:1.
Pﬁi slavnostním vyhla‰ování v˘sledkÛ
do‰lo i na ocenûní nejlep‰ích jednotlivcÛ.
Stﬁelcem turnaje se stal nepomuck˘ Daniel Wallenfels (autor 7 gólÛ), nejlep‰ím
brankáﬁem hornobﬁízk˘ Matûj Bayere
a nejlep‰ím hráãem Jan Fiala z 1. FC
PlzeÀ.
Petr Li‰ka
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ÚSLAVÁâEK
V ROZHLASE
V nedûli 10. února byl lidov˘ soubor
Úslaváãek ze ZU· Star˘ Plzenec hostem
Ïivého vysílání poﬁadu „U muziky s PlzeÀáky“, kter˘ pravidelnû pﬁipravuje plzeÀské studio âeského rozhlasu.
Mladí zpûváci a muzikanti pﬁipravili
hodinov˘ poﬁad písniãek z na‰eho kraje a
pﬁed zaplnûn˘m velk˘m studiem âR
PlzeÀ zahráli a zazpívali s velikou chutí,
radostí i velmi dobrou muzikantskou kvalitou.
V krátk˘ch vstupech mezi jednotliv˘mi
písnûmi zpovídal pan redaktor Jaroslav
Kopejtko zakladatelku a vedoucí souboru
paní uãitelku Kateﬁinu Palátovou. Posluchaãi se dozvûdûli mnoho informací
o ãinnosti souboru i o v‰ech okolnostech,
které provázejí práci s dûtmi.
Díky velmi pûkné atmosféﬁe ve studiu
mohly dûti hrát bez trémy ãi strachu a
jejich vystoupení mûlo velmi pozitivní
ohlas pﬁítomn˘ch divákÛ i posluchaãÛ
âeského rozhlasu.
Jen zasvûcen˘ pozorovatel si dokáÏe
pﬁedstavit, kolik úsilí stojí pﬁíprava takového programu a naãasování dûtského
soustﬁedûní na tak nároãn˘ v˘kon.
Za tuto velikou práci dûkujeme paní
uãitelce Kateﬁinû Palátové a pﬁejeme
Úslaváãku mnoho dal‰ích úspûchÛ.
Text a foto Miloslav Esterle
ﬁeditel ZU· Star˘ Plzenec

KLAVÍRNÍ KONCERT MAXIMA AVERKIEVA
Dne 19. února 2008 se v obﬁadní síni
radnice konal v rámci koncertní sezóny
2007/2008 v poﬁadí jiÏ VI. koncert Kruhu
pﬁátel hudby
Vynikající pianista Maxim Averkiev,
pÛsobící jako pedagog na Konzervatoﬁi
v Plzni, pﬁedvedl s lehkostí své klavírní
umûní v podání skladeb mj. J. S. Bacha,
W. A. Mozarta a F. Chopina.
Do posledního místa zaplnûná obﬁadní síÀ
odmûnila umûlce bouﬁliv˘m potleskem.

Maxim Averkiev se narodil v Rusku, ale
uÏ témûﬁ rok je staroplzeneck˘m obãanem
a v Plzenci se mu velmi líbí.
„Chtûl bych moc podûkovat za zvlá‰tû
pﬁíjemnou atmosféru a velké umûní publika naslouchat hudbû. Také bych chtûl
popﬁát staroplzeneckému Kruhu pﬁátel
hudby hodnû zdaru a krásn˘ch koncertÛ,“
uvedl Maxim Averkiev.
I my mu pﬁejeme hodnû ‰tûstí a úspûchÛ
v dal‰ím umûleckém i osobním Ïivotû.
Text a foto
Eva Vlachová

MA·KARNÍ REJ
V SOKOLOVNù
SE VYDA¤IL

Vynikající pianista Maxim Averkiev.

16. února se staroplzenecká sokolovna
zaplnila nejrÛznûj‰ími maskami. Na‰e dûti
se pﬁi‰ly bavit nejen tancem, ale skoro
v‰echny se s chutí zapojily do soutûÏí o
sladkosti s pohádkov˘mi postavami - li‰kou, jeÏibabou nebo Zlatovláskou.
Rozzáﬁené dûtské oãi, smích a radostná

K vidûní byla pﬁehlídka nejroztodivnûj‰ích druhÛ
masek. Na snímku Luká‰ a Vojtûch Dûkanovsk˘ch.

atmosféra jsou dÛkazem, Ïe leto‰ní rej
masek se opravdu vydaﬁil.
Jménem zúãastnûn˘ch bych chtûla
podûkovat ãlenÛm TJ SOKOL a ASPV
Star˘ Plzenec za krásnû proÏité sobotní
odpoledne.
Hana Jírová
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VáÏení obãané,
chtûla bych vás touto cestou informovat
o nové náborové kampani Policie âeské
republiky, která byla zapoãata 1. února
a bude probíhat aÏ do ãervna tohoto roku.
KampaÀ se vám pﬁedstavuje pod heslem
„Pomáhat a chránit“ a mÛÏete se s ní seznámit v grafickém a audiovizuálním zpracování, a to v televizních spotech, v podobû broÏur, plakátÛ, vizitek a polepech na sluÏebních vozidlech. Hlavním cílem náborové
kampanû je jednak oslovit nové uchazeãe
o práci u PâR, ale také prezentovat Policii
âeské republiky jako moderní a perspektivní organizaci, která se orientuje na sluÏbu
veﬁejnosti.
Na adrese www.nabor.policie.cz je umístûna internetová náborová stránka, kde mÛÏete v pﬁípadû zájmu vyplnit své kontaktní
údaje, které budou automaticky zaslány na
e-maily personalistÛ dle poÏadavku o pracovní umístûní. Na této stránce získáte také
informace o základních policejních ãinnostech, o podmínkách pﬁijetí do sluÏebního
pomûru a jeho v˘hodách. VÛbec poprvé je
moÏné vyuÏít i bezplatné tzv. zelené linky na
ãísle 800 880 910, kde vám vy‰kolení operátoﬁi kaÏd˘ pracovní den od 8:00 – 18:00 hod.
poskytnou informace o moÏnostech zamûst-

nání u policie a zprostﬁedkují vám kontakty
na pﬁíslu‰né personální pracovníky PâR.
Pokud máte zájem objevit nové moÏnosti,
které vám mÛÏe pﬁinést zamûstnání u Policie
âeské republiky, vyuÏijte v˘‰e uveden˘ch
kontaktÛ a pﬁidejte se k nám.
Do základní ‰kol v okolí Starého Plzence
a do Základní ‰koly ve Starém Plzenci, se kter˘mi spolupracuje PâR na preventivním projektu Ajax, pﬁijely do druh˘ch tﬁíd v prÛbûhu
mûsíce února policistky, které si s dûtmi povídaly o tom, co se dûti v Ajaxovû zápisníku nauãily, na co si mají dávat pozor a kde jim mÛÏe
hrozit nebezpeãí. Podûkování za zaji‰tûní vût‰í
bezpeãnosti dûtí patﬁí jednak dûtem samotn˘m,
ale i paním uãitelkám a rodiãÛm, kteﬁí s dûtmi
na projektu spolupracují. V prÛbûhu mûsíce
kvûtna za dûtmi zavítáme znovu a po vyhodnocení pﬁedáme tﬁem nejlep‰ím tﬁídám na jiÏním
PlzeÀsku ply‰ového pejska Ajaxe a nûkolik dal‰ích dárkÛ.
Svou vyÏivovací povinnost na svého nezletilého syna si neplní pûtadvacetilet˘ muÏ z obce
Nebílovy na jiÏním PlzeÀsku. Mûsíãnû má dle
rozsudku Okresního soudu PlzeÀ – jih pﬁispívat
na v˘Ïivném ãástku ve v˘‰i 800 korun. Do souãasné doby dluÏí podezﬁel˘ k rukám matky celkem 4 800 korun. Svou vyÏivovací povinnost
na svou nezletilou dceru si neplní ani ‰estaãty-

Zubní ordinace MUDr. Jitky Rouãkové
pﬁijímá nové pacienty.
Telefon do ordinace: 377 966 632
Adresa: Jiráskova 226, Star˘ Plzenec

ﬁicetilet˘ muÏ ze Starého Plzence, kter˘ má
dle rozsudku Okresního soudu PlzeÀ – jih
pﬁispívat mûsíãnû na
v˘Ïivném ãástku ve
v˘‰i 300 korun. Do
souãasné doby dluÏí
podezﬁel˘ na v˘Ïivném k rukám matky 43 200
korun. ·etﬁením pﬁípadÛ se zab˘vají policisté
z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec.
Zatím neznám˘ pachatel vnikl v dobû od 31.
ledna do 1. února do osobního motorového
vozidla znaãky Seat, které bylo zaparkované
v Palackého ulici ve Starém Plzenci. Z automobilu následnû pachatel odcizil autorádio a zadní
desku s instalovan˘mi reproduktory, ãímÏ zpÛsobil po‰kozenému hmotnou ‰kodu ve v˘‰i pﬁibliÏnû 5 400 korun. Po pachateli trestného ãinu
krádeÏe policisté pátrají.
V nedûli 20. ledna pﬁevezli policisté z obvodního oddûlení Star˘ Plzenec na protialkoholickou záchytnou stanici sedmatﬁicetiletého muÏe
z Plznû. MuÏ leÏel v silnû podnapilém stavu na
dlaÏbû v prostorách budovy vlakového nádraÏí
ve Starém Plzenci a nebyl schopen Ïádné
komunikace.
nprap. Mgr. Pavla Soukupová
tisková mluvãí PâR O¤ PlzeÀ – jih

První Rodinné centrum ve Starém Plzenci
bude otevﬁeno na jaﬁe leto‰ního roku.
Máte co nabídnout? Chcete pomoci? Pﬁijìte!
Setkáme se dne 14. 3. 2008 v 9.00 a v 10.00 hodin
v budovû b˘valé základní ‰koly
(ul. Raisova 96 – vedle ZU·).
Tû‰ím se na Vás, Adéla Vorlíãková
Tel.: 605 97 37 36; e-mail: adela.vor@seznam.cz
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DROBNÁ INZERCE
Douãování matematiky pro Ïáky základních a stﬁedních ‰kol, pﬁíprava k pﬁijímacím
zkou‰kám na stﬁední a vysoké ‰koly, dlouhodobé kurzy i jednotlivé lekce. Kontakt email: learn.math@email.cz
Potﬁebujete se zbavit kovového ‰rotu?
Volejte kdykoliv na tel.: 604 451 683.
Prodám autosedaãku Neónato (0-13 kg)
s pﬁíslu‰enstvím, v záruce po 1 dítûti. PC
2.000 Kã, nyní 500 Kã. Tel.: 721 849 140.
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.
Prodám garáÏ – zdûná, ﬁadová, 50 m nad
Ïelez. tratí u Uheln˘ch skladÛ. Cena
100.000 Kã. Kontakt: Jiﬁí Záborec, Nerudova 777, dennû 18 – 19 hod.
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 – 20 hod.
Prodám multimediální poãítaã asi 1/2
roku star˘ s procesorem AMD Athlon
3000+64bit, operaãní pamûÈ1024 MB a
pevn˘ disk 320 GB, vypalovaãka DVD,
ãteãka karet 7xUSB Windows Vista. Poãítaã
je v záruce. Bez monitoru. Cena 7.200,- Kã.
Tel.: 605 560 119.
Prodám benzinovou sekaãku s pojezdem
Jupiter SP, motor Briggs+Stratton 4 HP, pravidelná údrÏba, velmi zachovalá. Cena
1500,- Kã. Tel.: 777 864 490.
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