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DUBEN 2007

PLES MùSTA A ZÁKLADNÍ ·KOLY STAR¯ PLZENEC
V sobotu 17. bﬁezna 2007 se po roãní
odmlce uskuteãnil v Lidovém domû na
Malé Stranû slavnostní ples mûsta
a Základní ‰koly Star˘ Plzenec.
Prostory Lidového domu byly pro akci
skvûle vybaveny a v˘zdoba sálu - dokonalá. Program veãera byl peãlivû pﬁipraven, a hosté se uÏ pomaliãku scházeli.
Po krátkém slavnostním zahájení plesu
starostou mûsta panem ZdeÀkem Matasem a ﬁeditelem základní ‰koly panem
PaedDr. Martinem ·teklem zaãal pestr˘
program, v nûmÏ se pﬁedstavil komorní
soubor barokní hudby ZU·, kter˘ sv˘m
vystoupením naplnil pﬁítomné hosty pﬁíjemn˘m pocitem z poslechu skvûlé
hudební produkce váÏné hudby.
Poté se v pﬁí‰eﬁí sálu se svût˘lky
v rukou zavlnily bﬁi‰ní taneãnice pod
vedením Kateﬁiny Vlachové-Khaurové.
Orientální atmosféru vystﬁídali taneãníci skupiny Torzobreakers, z nichÏ exceloval mistr âeské a Slovenské republiky
David Charouz sv˘m takﬁka artistick˘m
v˘konem v rytmu break.
V programu se dále pﬁedstavili ãlenové
taneãní ‰koly Gregoriades PlzeÀ, Nikola
s Markétou a Jakub s Lucií, kteﬁí sv˘mi
taneãními ukázkami pﬁipomenuli televizní seriál Hvûzdy tanãí.
A Ïe byl program plesu opravdu pestr˘,
není sporu, jelikoÏ mezi hosty pﬁi‰el
i Jaroslav Samson Lenk se sv˘mi znám˘mi písniãkami, které si v‰ichni mohli
poslechnout a tﬁeba i zazpívat.
Pﬁesnû o pÛlnoci v‰echny hosty pﬁíjemnû pﬁekvapilo trombónové kvarteto
CUATRO ESTUDIANTES v podání
Martina ·a‰ka a jeho kolegÛ – studentÛ
plzeÀské Konzervatoﬁe, kteﬁí zahráli smûs
znám˘ch melodií.
K tanci a poslechu hrál po cel˘ veãer
taneãní orchestr Miroslava Novotného
z Plznû pod vedením Jiﬁího Bﬁicháãe.
Jak˘ by to v‰ak byl ples, kdyby nemûl
bohatou tombolu. A za to, Ïe byla opravdu bohatá, dûkujeme sponzorÛm. KaÏd˘,
kdo si koupil obálku s tombolou, se zároveÀ stal v˘hercem jedné ze 140 cen. Dále
bylo pﬁipraveno celkem 18 hlavních cen,
o jejichÏ v˘hercích bylo rozhodnuto losováním.
Mûsto a Základní ‰kola Star˘ Plzenec
touto cestou dûkuje v‰em sponzorÛm,
kteﬁí vûnovali dary do tomboly plesu.
Eva Vlachová

Ples zaãal pÛsobiv˘m pﬁedtanãením ÏákÛ ‰koly.

HLAVNÍ SPONZO¤I PLESU:
VCES, a. s., BOHEMIA SEKT, a. s.,
âESK¯ KUVERT, spol. s r. o.
DAL·Í SPONZO¤I:
PRONAP, s. r. o., PENZION POD
RADYNÍ, AUTOSERVIS NEDVùD, s. r. o.,
LÉKÁRNA STAR¯ PLZENEC, JI¤Í
VLACH, IVAN HOSTA·A, FRANTI·EK
HROCH, SHS AUTOOPRAVNA, s.r. o.,
VODÁRNA, a. s., MOTOCHEMA
RUDOLF HUBAâ, STRAKA VY·ÍVÁNÍ,
KANALIZACE A VODOVODY STAR¯

Foto: Eva Vlachová

PLZENEC, a. s., SPRÁVA A ÚDRÎBA
SILNIC, a. s., PRODEJNA VOJENSKÉ
V¯STROJE, POTRAVINY NA RÒÎKU,
PEDIKÒRA – MASÁÎE JAROSLAVA
PATOâKOVÁ, ING. MICHAL UHLÍ¤,
MAWI 3000, spol s r.o., KVùTINY DAN
MELICHAR, RESTAURACE âESK¯
DVÒR, âESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ
SPO¤ITELNA, a. s., TEXTIL MAURI
DRAHOMÍRA HOUDKOVÁ,
KOSMETICK¯ SALÓN IVETA
NEDVùDOVÁ, PNEUSERVIS PETR ·EC,
JAFRA COSMETICS, PEKA¤STVÍ
ST¤ÍBRO, s. r. o.

HRAD HRADYNù
V DUBNU UZAV¤EN
Mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum, mûstská knihovna oznamuje, Ïe z dÛvodu
dokonãovacích stavebních prací na pﬁístupovém mÛstku a následné instalace historické expozice v hranolové vûÏi, bude hrad
Radynû v mûsíci dubnu pro veﬁejnost
u z a v ﬁ e n.
Zahájení turistické sezóny je plánováno
na 5. kvûtna 2007. V mûsíci kvûtnu bude
hrad otevﬁen pro veﬁejnost o víkendech a
8. kvûtna v dobû od 10.00 do 18.00 hodin.
Eva Vlachová
K-Centrum, mûstská knihovna

O pÛlnoci v‰echny hosty pﬁíjemnû pﬁekvapilo
trombónové kvarteto CUATRO ESTUDIANTES.
Foto Eva Vlachová
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Informace ze schÛzí Rady mûsta
Starého Plzence
4. schÛze – dne 22. února 2007
RM vzala na vûdomí
- rozhodnutí MPSV o poskytnutí neinvestiãní dotace mûstu ve v˘‰i 154 600 Kã
na provoz Peãovatelské sluÏby v roce
2007,
- v˘nos ukonãené veﬁejné sbírky na získání finanãních prostﬁedkÛ na opravy,
rekonstrukci a konzervaci hradu Radynû
ve v˘‰i 78 252, 66 Kã,
- dva platební v˘mûry Finanãního
úﬁadu v Plzni ze dne 5. 2. 2007 ukládající
mûstu povinnost odvést do státního rozpoãtu pﬁijatou dotaci 2 240000 Kã na
v˘stavbu technické infrastruktury pro
28 BJ v Máchovû ulici vãetnû vymûﬁeného penále 2 240 000 Kã za nesplnûní stanoven˘ch podmínek pro poskytnutí této
dotace,
- zápis ze schÛze dopravní komise dne
24. 1. 2007 vãetnû jejího usnesení
- oznámení âeského statistického
úﬁadu o statistickém zji‰Èování o rekreaãních a sluÏebních cestách obãanÛ
v tuzemsku a zahraniãí provádûném ve
mûstû v roce 2007 a jeho Ïádost o souãinnost mûsta v této vûci;
- Ïádosti sportovního klubu SPORTteam DOLI Star˘ Plzenec a Vlasteneckodobroãinné obce baráãníkÛ Star˘ Plzenec
o finanãní pﬁíspûvek na jejich ãinnost
v roce 2007,
- pﬁehled kulturních a spoleãensk˘ch
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akcí poﬁádan˘ch mûstem v bﬁeznu 2007
pﬁedloÏen˘ vedoucí K-Centra;
- Ïádost ZdeÀka a Ireny âern˘ch o prodej stavebního pozemku ve mûstû.
RM zﬁídila na volební období 2006 –
2010 povodÀovou komisi mûsta, jejímÏ
pﬁedsedou je starosta Zdenûk Matas,
a ãleny této komise jmenovala Vladislava
Brejchu, ZdeÀka Cinka, Jana Císaﬁe,
Franti‰ka Chrastila, Lubo‰e Lence, Helenu ·a‰kovou a Bc. Ladislava Vanûãka.
RM schválila
- uzavﬁení smlouvy o dílo na vyhotovení územní studie obytné zóny v lokalitû
Pod Hﬁi‰tûm s Ing. arch. Oldﬁichem
Fárou;
- uzavﬁení dodatku ke smlouvû o odvozu a odstranûní TKO pro rok 2007 se spoleãností Rumpold – R Rokycany s.r.o.
v pﬁedloÏeném znûní;
- prominutí místního poplatku za likvidaci odpadÛ v roce 2007 Marii Otové ze
sociálních dÛvodÛ,
- uzavﬁení smluv se spoleãnostmi
EKOLAMP s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
o zpûtném odbûru elektrozaﬁízení prostﬁednictvím sbûrn˘ch dvorÛ v obcích.
RM souhlasila
- se zmûnami v jízdním ﬁádu linky
MHD ã. 51,
- se zv˘‰ením poãtu odpadkov˘ch ko‰Û
v centru mûsta o 5 ks a s jejich rozmístûním podle návrhu odboru ÎP MûÚ;
- na doporuãení právního zástupce
mûsta se staÏením Ïaloby proti spoleãnosti K+V stavitelství, s.r.o. o zaplacení
ãástky 380 589,40 Kã s pﬁíslu‰enstvím
z dÛvodu pozdního podání Ïaloby mûstem
a promlãení uplatÀovaného nároku;
- s podáním Ïádosti KÚPK o poskytnutí dotace na obnovu hradu Radynû v roce
2007 z dotaãního programu „Zachování
a obnova kulturních památek PlzeÀského
kraje“.
RM nesouhlasila
- s pﬁedloÏen˘m návrhem smlouvy spoleãnosti
D-PLUS
PROJEKTOVÁ
A INÎEN¯RSKÁ a.s. na zhotovení projektové dokumentace na investiãní akci
Star˘ Plzenec- rekonstrukce komunikací,
- s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ v roce 2007 Marii a Jaroslavu Johánkov˘m a Ivû a Denise ·tûpánov˘m.
RM uloÏila místostarostovi Ing. Wohlmutovi vyvolat do 6. 3. 2007 jednání se
spoleãností HALLU Centrum s.r.o. k definitivnímu uzavﬁení záleÏitosti vzájemn˘ch pohledávek.
RM uloÏila Josefu Sutnarovi projednat s majitelem novinového stánku
v RadyÀské ulici moÏnost jeho pﬁemístûní
z dÛvodÛ bezpeãnosti silniãního provozu.
RM uloÏila MûÚ
- zmapovat v˘skyt studní na pozemcích
mûsta a provûﬁit jejich souãasn˘ stav
a úãelnost zachování;
- na podnût RÛÏeny Zralé vyÏádat si od

správce Sedleckého potoka, t.j. Zemûdûlské vodohospodáﬁské správy písemné stanovisko k poÏadavku mûsta na ﬁádné
vyãi‰tûní koryta potoka;
- dojednat s obcí Letkov spoleãn˘
postup a realizaci opatﬁení k zabránûní
vjezdu na polní cestu vedoucí od silnice
mezi Star˘m Plzencem a Koterovem od
dálniãního mostu k obalovnû u silnice
mezi Star˘m Plzencem a Letkovem, kde
dochází pﬁi jízdách tûÏk˘ch nákladních
automobilÛ pouÏívajících polní cestu jako
zkratku k devastaci této komunikace,
a reklamovat u ¤SD âR souãasné po‰kození povrchu komunikace;
- pokraãovat ve splácení vratky dotace
na v˘stavbu 22 BJ v Hálkovû ulici Finanãnímu úﬁadu v Plzni poãínaje mûsícem
bﬁeznem.
RM uloÏila komisi Ïivotního prostﬁedí pﬁedloÏit do 30.3.2007 návrh na ﬁe‰ení
problematiky ukládání a odstraÀování
organického odpadu ve mûstû.
5. schÛze – dne 8. bﬁezna 2007
RM vzala na vûdomí
- informaci pﬁedsedy kulturní a ‰kolské
komise Mgr. Vrobela a ZdeÀka Zajíãka,
jednatele spoleãnosti RLA Stallion s.r.o.,
o zaji‰Èování kulturních akcí ve mûstû
v roce 2007, zejména návrh na uspoﬁádání rytíﬁského turnaje v proluce ve Smetanovû ulici;
- oznámení ministerstva financí o pﬁidûlení státní dotace v roce 2007 ve v˘‰i 10
mil. Kã na rekonstrukci a roz‰íﬁení
Základní ‰koly Star˘ Plzenec;
- Ïádost Mysliveckého sdruÏení Star˘
Plzenec o finanãní pﬁíspûvek na ãinnost
v roce 2007,
- informaci vedoucího BH o pﬁetrvávajícím neplacení nájemného v domech ãp.
23 a 495 v Havlíãkovû ulici nájemníky
Jiﬁím Dudá‰em, Pavlem Olahem, Nata‰ou
Pankratzovou a Martinem Dudá‰em;
- rozvahu hospodaﬁení Základní ‰koly
a mateﬁské ‰koly v Sedlci k 31. 12. 2006;
- návrh Jiﬁího Ko‰Èála na pojmenování
sedmi ulic v chatové lokalitû Andrej‰ky,
v budoucí souãásti obytné zóny mûsta,
- podûkování PlzeÀsk˘ch dopravních
podnikÛ, a.s., za spolupráci mûsta na projektu Turistická karta – Pilsen Pass Visitor
v roce 2006;
- oznámení âeské poji‰Èovny, a.s.,
o jejím zámûru zﬁídit ve mûstû stálé
obchodní místo vãetnû jejího poÏadavku
na pomoc s vyhledáním vhodného kandidáta pro zaji‰Èování jejích sluÏeb.
RM jmenovala Bc. Ladislava Vanûãka
a Milu‰i Procházkovou ãleny dopravní
komise.
RM schválila
- uzavﬁení dodatku ã. 1/2007 ke smlouvû uzavﬁené s PlzeÀsk˘m krajem o poskytnutí finanãního pﬁíspûvku ve v˘‰i
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264 060 Kã PlzeÀskému kraji na zaji‰tûní
dopravní obsluÏnosti území PlzeÀského
kraje veﬁejnou vnitrostátní linkovou
dopravou v roce 2007;
- rozdûlení zlep‰eného hospodáﬁského
v˘sledku hospodaﬁení za rok 2006 Mateﬁské
‰koly St. Plzenec ve v˘‰i 172 290, 13 Kã
podle návrhu ﬁeditelky ‰koly;
- uzavﬁení smlouvy se spoleãností
ASEKOL s.r.o. o zaji‰tûní zpûtného odbûru elektrozaﬁízení;
- uzavﬁení smlouvy o dílo o provádûní
poradenské a konzultaãní ãinnosti ve vûcech
územního plánu, urbanismu a architektury
mûsta v roce 2007 s Ing. arch. Oldﬁichem
Fárou.
RM souhlasila
- s pﬁenecháním smluvního zaji‰tûní
pouti ve mûstû v roce 2007 vãetnû zaji‰tûní následného úklidu odpadkÛ Sportovnímu klubu Star˘ Plzenec,
- se zru‰ením vodovodního stojánku na
návsi v Sedlci k 30. 4. 2007,
- s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ v roce 2007 Olze Zikové Fajtové a se sníÏením poplatku na
polovinu Jitce Tou‰ové.
RM nesouhlasila
- s poskytnutím finanãního pﬁíspûvku
Oblastnímu spolku ââK PlzeÀ-jih a sever
na jeho ãinnost v roce 2007 vzhledem
k nepﬁíznivé finanãní situaci mûsta;
- s finanãní úãastí mûsta na zam˘‰leném vydání knihy PÛl kopy pohádek
a povûstí z PlzeÀského kraje podle nabídky spoleãnosti RLA Stallion s.r.o.;
- s prominutím místního poplatku za
likvidaci odpadÛ v roce 2007 Marii
·imánkové, Dagmar Kramlové, Martinu
Dubravayovi a Milu‰i BaÈkové;
- s poﬁádáním závodÛ RC modelÛ automobilÛ Modeláﬁsk˘m klubem Kolpingovy rodiny Star˘ Plzenec v prostoru b˘valého lomu nad Heydukovou ulicí v roce
2007 z dÛvodÛ nedostatku parkovacích
míst v okolí a obtûÏování obãanÛ hlukem.
RM uloÏila MûÚ
- pﬁipravit do 3. 4. 2007 návrh na vyhlá‰ení v˘bûrového ﬁízení na obsazení funkce ﬁeditele Mateﬁské ‰koly Star˘ Plzenec
od 1. 8. 2007;
- provûﬁit do 10. 4. 2007 úãelnost a ekonomiãnost stávajícího systému zaji‰Èování úklidu a údrÏby místních komunikací
a veﬁejn˘ch prostranství, hﬁbitova a veﬁejné zelenû a zpracovat návrh budoucí kon-
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cepce organizaãní sloÏky Útvaru údrÏby
mûsta.
RM uloÏila místostarostovi Ing. Wohlmutovi
- uskuteãnit koneãné projednání vzájemn˘ch závazkÛ a pohledávek se spoleãností HALLU Centrum s.r.o. nejpozdûji
do 30. 3. 2007;
- provést poptávku po odvozci zeminy
ze stávající deponie v˘kopové zeminy
pod fotbalov˘m hﬁi‰tûm na pozemcích
p.ã. 345/1, 345/32 a 351/4 v k.ú. Star˘
Plzenec.
RM uloÏila pﬁíspûvkov˘m organizacím mûsta doloÏit, jak˘m zpÛsobem
vyãerpaly pﬁíspûvek mûsta v roce 2006
a pﬁípadné nevyãerpání pﬁíspûvku odÛvodnit.
Informace ze zasedání Zastupitelstva
mûsta Starého Plzence
3. zasedání - dne 26. února 2007
ZM vzalo na vûdomí
- usnesení finanãního v˘boru ze dne
13. 2. 2007;
- informaci o prÛbûhu realizace investiãní akce mûsta „PÛdní vestavba a rekonstrukce ‰kolní jídelny ve Starém Plzenci,
Masarykovo nám. 54“;
- Ïádost Ale‰e Veselého o prodej
pozemkÛ mûsta p.ã. 276/2, 277/3 a 277/4
v k.ú. Sedlec u Starého Plzence vãetnû
vyjádﬁení stavebního úﬁadu k moÏnému
vyuÏití tûchto pozemkÛ podle platného
územního plánu mûsta.
ZM schválilo
- rozpoãet mûsta na rok 2007 v pﬁedloÏeném znûní zveﬁejnûného návrhu tzn. s celkov˘mi rozpoãtov˘mi pﬁíjmy 66 803 300 Kã
a celkov˘mi rozpoãtov˘mi v˘daji64 809 700Kã
s tím, Ïe dal‰í v˘daje na investiãní akci
PÛdní vestavba a rekonstrukce ‰kolní
jídelny Z· Star˘ Plzenec, které pﬁesáhnou
rozpoãtov˘ v˘daj 2 000 000 Kã (investiãní
akce), jsou aÏ do celkové v˘‰e 14 000 000 Kã
podmiÀovány naplÀováním pﬁíjmÛ
z dotace na tuto investiãní akci ze státního rozpoãtu a z ãástky utrÏené za prodej
stavebních pozemkÛ, která pﬁesáhne rozpoãtov˘ pﬁíjem 7 137 450 Kã ve tﬁídû 3
(kapitálové pﬁíjmy), a Ïe pﬁebytek rozpoãtu ve v˘‰i 1 993 600 Kã bude pouÏit ke
krytí splátek úvûrÛ mûsta podle uzavﬁen˘ch smluv;

JE·Tù K NOVù ZALOÎENÉ ODBOROVÉ
ORGANIZACI FY PRONAP
V minulém ãísle RL jsme si mohli pﬁeãíst, Ïe pracující fy PRONAP zaloÏili
odborovou organizaci. Pro vedení podniku
a vlastnû i mûsto jako 100% vlastníka tak
vzniká nov˘ partner, kter˘ bude formulovat a hájit zájmy zamûstnancÛ firmy.
Vlastní zaloÏení odborové organizace je
v‰ak pouze první krok. Ten nejdÛleÏitûj‰í
mají hlavní partneﬁi, tj. vedení podniku
a pﬁedstavitelé odborÛ, teprve pﬁed sebou.
Je jím nalezení shody nad kolektivní
smlouvou, kterou odbory poãátkem bﬁezna
pﬁedloÏily k projednání. Kolektivní smlouva, která z tûchto jednání vzejde, musí b˘t
vyváÏen˘m dokumentem mezi oprávnûn˘-

mi potﬁebami pracujících a reáln˘mi moÏnostmi firmy. Rozdûlovat se mÛÏe jen to,
co se nejdﬁíve spoleãnû vytvoﬁí. Vedení
firmy pﬁibyl nov˘ partner, se kter˘m musí
poãítat, a odborová organizace na sebe pﬁijímá v rámci daném Zákoníkem práce spoluzodpovûdnost za osud firmy. Pﬁi jednáních bude ﬁeãena z obou stran ﬁada kritick˘ch pﬁipomínek a jistû by nebylo ‰Èastné
a vûci by neprospûlo, kdyby tyto kritické
pﬁipomínky byly komunikovány pﬁes
RadyÀské listy. Od toho je kolektivní
vyjednávání, a pﬁejme mu proto koneãn˘
úspûch, úspûch, kter˘ pﬁinese uÏitek nám
v‰em.
(J. W)

- rozpoãty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení a povodÀového fondu na rok
2007 v pﬁedloÏen˘ch znûních;
- rozpoãtov˘ v˘hled mûsta na roky
2008–2009 v pﬁedloÏeném znûní;
- vydání následujících dodatkÛ ke zﬁizovacím listinám a úpln˘ch znûní zﬁizovacích listin pﬁíspûvkov˘ch organizací
v pﬁedloÏen˘ch znûních, a sice dodatku
ã. 6 a úplného znûní zﬁizovací listiny
Základní umûlecké ‰koly Star˘ Plzenec ve
znûní dodatkÛ ã. 1 – 6, dodatku ã. 7 a úplného znûní zﬁizovací listiny Základní
‰koly Star˘ Plzenec ve znûní dodatkÛ
ã. 1 – 7, dodatku ã. 4 a úplného znûní zﬁizovací listiny Základní ‰koly a mateﬁské
‰koly Star˘ Plzenec, Sedlec 81 ve znûní
dodatkÛ ã. 1 – 4 a dodatku ã. 4 a úplného
znûní zﬁizovací listiny Mateﬁské ‰koly
Star˘ Plzenec ve znûní dodatkÛ ã. 1 – 4;
- vydání dodatku ã. 1 ke zﬁizovací listinû organizaãní sloÏky Peãovatelské sluÏby v pﬁedloÏeném znûní.
ZM nesouhlasilo s prodejem pozemkÛ
p.ã. 276/2, 277/3 a 277/4 v k.ú. Sedlec
u Starého Plzence do doby schválení
komplexního územního ﬁe‰ení dotãené
lokality.
ZM stanovilo
- rozsah pro provádûní rozpoãtov˘ch
opatﬁení radou mûsta v roce 2007 do v˘‰e
100 tis. Kã objemu rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ;
- na základû naﬁízení vlády ã. 614/2006
Sb., následující v˘‰e mûsíãních odmûn
neuvolnûn˘m ãlenÛm ZM podle naﬁízení
vlády ã. 37/2003 Sb.:
ãlenÛm rady: 1 730 Kã,
pﬁedsedÛm v˘borÛ nebo komisí rady:
1 420 Kã
ãlenÛm v˘borÛ nebo komisí rady:
1 240 Kã,
ãlenÛm zastupitelstva:
590 Kã.
V pﬁípadû soubûhu v˘konu nûkolika
funkcí se stanovené ãástky sãítají. Tyto
odmûny se uvolnûn˘m ãlenÛm ZM
poskytnou zpûtnû od 1. 1. 2007.
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POHLEDÁVKY
A ZÁVAZKY MùSTA
Koncem minulého roku probûhla na MûÚ
inventarizace finanãních závazkÛ a pohledávek
mûsta. Dále uveden˘ pﬁehled je v mnohém zajímav˘, i kdyÏ dnes, po ãtvrt roce, jiÏ nemusí b˘t
úplnû pﬁesn˘.
(J. W)

Osvûtlení hradu Radynû. Snímkem si pﬁipomínáme den
slavnostního zahájení osvûtlení hradu Radynû.

STAVEBNÍ ÚPRAVY HRADU RADYNù V ROCE 2006
V roce 2006 pokraãovaly stavební práce
na opravách obvodového zdiva hradu,
renovována byla severní a západní stûna
hranolové vûÏe, souãasnû byly opraveny
i pískovcové prvky okenních otvorÛ v I.
a II..patﬁe, opravena byla i okapní ﬁímsa.
Tím byly ukonãeny stavební opravy
vnûj‰ího zdiva celého hradu. To umoÏnilo
odstranit nevzhledn˘ pﬁístﬁe‰ek nad pﬁístupov˘m mÛstkem, kter˘ po nûkolik rokÛ
mûl chránit náv‰tûvníky hradu pﬁed padajícími úlomky kamenÛ z rozpadající se
koruny vûÏe.
Uvnitﬁ hradu byly provedeny úpravy ve
II. patﬁe vûÏe, odkud byla odstranûna dﬁevûná vestavba staré technologické místnosti operátorsk˘ch zaﬁízení (nahrazena
v roce 2005 novou v suterénu vûÏe). Uvolnûn˘ prostor byl upraven tak, aby mohl
slouÏit veﬁejnosti nejen k vyhlídce na okolí

hradu, ale byl pﬁipraven i pro moÏnost jiného vyuÏití (v˘stavy, koncerty apod.).
Na nádvoﬁí hradu bylo opraveno vstupní
schodi‰tû, osazeny nové dveﬁe do vûÏe.
Souãasnû byla zﬁízena pod tímto schodi‰tûm nová pokladna s nezbytn˘m sociálním
zaﬁízením pro obsluhu. Tak se po létech
podaﬁilo odstranit starou nevzhlednou
pokladnu pﬁed hradem. Pro náv‰tûvníky
byla instalována bezpeãná vyhlídková
rampa v prostoru hladomorny, bez níÏ byl
tento prostor prakticky nepﬁístupn˘.
Realizované stavební práce v roce 2006
umoÏÀují následnû provést úpravy v interiéru vûÏe. Projekãnû jsou pﬁipraveny, realizovány budou v I. pololetí 2007. Jedná se
o instalaci oken a dveﬁí v I. a II. patﬁe. To
umoÏní vyuÏití prostoru vûÏe i v nepﬁíznivém poãasí. Vnitﬁní úpravy budou zamûﬁeny i na renovaci torza krbu a pÛvodních

OSVùTLENÍ HRADU RADYNù
V roce 2006 bylo dokonãeno venkovní
osvûtlení hradu v celém projektovaném
rozsahu. II. etapa roz‰íﬁila osvûtlení i na
jiÏní stranu. Od 6. ﬁíjna 2006 (den zprovoznûní dálniãního obchvatu mûsta Plznû)
je celá silueta Radynû ve veãerních hodinách viditelná ze ‰irokého okolí.
Osvûtlení hradu tvoﬁí 12 ks stoÏárÛ
v˘‰ky 3 aÏ 6 metrÛ se 40 ks svûteln˘ch
zdrojÛ (speciálních reflektorÛ) s celkov˘m pﬁíkonem 24 kW. ReÏim osvûtlení je
ﬁízen soumrakov˘m spínaãem v kombinaci s ãasov˘m - programovateln˘m ãlán-

kem. Z úsporn˘ch dÛvodÛ, pﬁi souãasn˘ch
cenách el. energie, je osvûtlení hradu
vypínáno ve 24:00 hod. Do ranních hodin
svítí pouze orientaãní (bezpeãnostní)
osvûtlení, které spolu s kamerov˘m systémem má zabránit krádeÏím a po‰kozování
instalovaného
zaﬁízení.
Po‰kození
a následné krádeÏe reflektorÛ na zaãátku
roku 2006 pﬁedstavují ‰kodu pﬁes 100 000
Kã. I pﬁi takto ﬁízeném provozu osvûtlení
dosáhla ãástka za spotﬁebu elektrické
energie v roce 2006 95 000 Kã.
Zdenûk Ulã

omítek (do této doby skryt˘ch za dﬁevûnou
vestavbou).
Lze pﬁedpokládat, Ïe vyuÏití prostoru
vûÏe po instalaci expozic zamûﬁen˘ch
k historii hradu, mûsta i nejbliÏ‰ího okolí
pﬁispûje ke zv˘‰ení náv‰tûvnosti hradu.
Zdenûk Ulã

FINANâNÍ NÁKLADY
âástka vynaloÏená v roce 2006 na
opravu hradu (stavební ãást) byla celkem 3 346 786 Kã. Z toho podstatnou
ãást pokryly dotace ve v˘‰i 2 200 000
Kã, poskytnuté Ministerstvem kultury
a Krajsk˘m úﬁadem PlzeÀského kraje.
Osvûtlení v realizovaném rozsahu
pﬁesáhlo ãástku 2 500 000 Kã. Bylo
poﬁízeno z prostﬁedkÛ získan˘ch mimo
rozpoãet mûsta, pﬁedev‰ím z dotací
Nadace 700 let mûsta Plznû, PlzeÀského kraje, sponzorsk˘ch pﬁíspûvkÛ
organizací a podnikatelsk˘ch subjektÛ
z mûsta i okolí. K realizaci pﬁispûla i
finanãní sbírka obãanÛ Starého Plzence. O zaji‰tûní tûchto nemal˘ch finanãních prostﬁedkÛ se zaslouÏil zejména
Pavel Kondr, v té dobû starosta mûsta
Star˘ Plzenec. Technickou ãást, pﬁípravu a vlastní realizaci zaji‰Èoval z povûﬁení rady mûsta ãlen zastupitelstva
Zdenûk Ulã.
Zdenûk Ulã
ãlen Zastupitelstva mûsta Star˘
Plzenec
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SPovolování
T Uk odbûru
D Npovrchov˘ch
Y Aa podzemních
Z ÁvodKve O
NY
smyslu zákona
ã. 20/2004

VáÏení spoluobãané
V poslední dobû reaguje ﬁada z Vás na mediální kampaÀ, která
se mimo jiné t˘ká i povolení k odbûru podzemních nebo povrchov˘ch vod. Sv˘mi telefonick˘mi dotazy a také náv‰tûvami na
na‰em stavebním úﬁadu se snaÏíte zjistit jak máte postupovat,
abyste se zachovali v souladu s platn˘mi pﬁedpisy v záleÏitostech
t˘kajících se pﬁedev‰ím odbûru vody z Va‰ich studní.
Základním pﬁedpisem, kter˘ se
uvedenou problematikou zab˘vá, je
zákon ã. 20/2004 Sb., kter˘m byl mj.
novelizován zákon
ã.254/2001
Sb.(vodní zákon). Tento ãlánek si
neklade za cíl pﬁepisovat rozsáhlé
pasáÏe tûchto zákonÛ, a to jak
z dÛvodÛ (jistû pochopiteln˘ch)
omezeného místa v na‰em místním
tisku, tak i z dÛvodu snahy o co nejjednodu‰‰í sdûlení podstatn˘ch
informací k uvedenému úãelu.
Tak tedy k meritu vûci:
1) Kdo vydání povolení k odbûru
vod nepotﬁebuje:
a) ten, kdo podzemní nebo povrchovou vodu neodebírá (pﬁíklad :
fyzická osoba má na
zahradû studnu, kterou k odbûru
podzemní vody vÛbec nepouÏívá
a pouÏívat nehodlá. Pokud tedy voda
odebírána není, není tﬁeba ani povolení vodoprávního úﬁadu.)
b) ten, kdo jako fyzická osoba
(nepodnikající) odebírá vodu za úãelem individuálního zásobování své
domácnosti pitnou vodou ze studny
vybudované pﬁed 1.1.1955 (tato
osoba nemusí mít v ruce Ïádn˘
„papír“ k povolení odbûru vody
a pﬁesto se takov˘ odbûr vody povaÏuje za povolen˘). Pﬁitom lze zjednodu‰enû ﬁíci, Ïe k doloÏení stáﬁí studny
mÛÏe postaãit napﬁ. i dokumentace ke
stavbû, u které je studna umístûna.
Jako v kaÏdém jiném ﬁízení je moÏné k provedení dÛkazÛ uÏít
v‰ech dÛkazních prostﬁedkÛ, které jsou vhodné ke zji‰tûní stavu
vûci (tj. prokázání stáﬁí studny) a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními pﬁedpisy (jde napﬁ. o listiny, nebo svûdeckou v˘povûì). Fyzická osoba nepodnikající, která odebírá podzemní vodu ze studny vybudované pﬁed 1.1.1955 pro úãely individuálního zásobování své domácnosti odebranou vodou, nikam stáﬁí
studny nenahla‰uje, o nové povolení neÏádá a pouze v pﬁípadû
event. budoucího vodoprávního dozoru uvede, Ïe se jedná o studnu vybudovanou pﬁed datem 1.1.1955. Pokud toto své tvrzení podpoﬁí nûkter˘m z v˘‰e uveden˘ch dÛkazních prostﬁedkÛ, mÛÏe mu
taková skuteãnost b˘t ku prospûchu, neboÈ správní orgán bude
v takovém pﬁípadû obtíÏnû dokládat prav˘ opak za úãelem pﬁípadného postihu z moci úﬁední.

ZMùNY V JÍZDNÍM ¤ÁDU
Omlouváme se v‰em obãanÛm Starého Plzence a Sedlce za
nepﬁíjemnosti zpÛsobené opûtovn˘mi zmûnami v jízdním ﬁádu.
Katalog Servis ve ·Èáhlavech si vymohl zajíÏdûní na CAN +
ranní ‰kolák v 7.00 na CAN. Nic navíc ani o Ïádn˘ spoj míÀ
nejede, akorát spoj ve 13.20 ze Slovan jede ve 13.22 a jede z
CAN.
Ing. Radek Jano‰ek, Ph.D.
pﬁedseda dopravní komise

c) ten, kdo platné povolení individuálním správním aktem
k odbûru vody ze studny jiÏ má, to znamená, Ïe na odbûr vody ze
studny vybudované po 1.1.1955 fyzickou osobou mimo rámec
její podnikatelské ãinnosti má potﬁebn˘ „papír“, a nebo jeho vydání mÛÏe alespoÀ prokázat.
d) ten, kdo jako fyzická osoba mimo rámec své podnikatelské
ãinnosti pro svoji potﬁebu a na vlastní nebezpeãí odebírá povrchovou vodu bez zvlá‰tního technického zaﬁízení – napﬁ. vûdrem,
konví apod. (pﬁíklad: za zahrádkou fyzické osoby protéká potok,
ze kterého tato osoba konví odebírá vodu na zalévání zahrádky).
Zvlá‰tním technick˘m zaﬁízením je napﬁ. ãerpadlo, nebo pumpa.
e) ten,kdo má povolení k odbûru povrchové nebo podzemní
vody, které nabylo právní moci od data
úãinnosti zákona ã. 254/2001 Sb., tj. od
1.1.2002. Tato povolení platí nadále
bez ohledu na úãel odbûru a bez ohledu
na to, zda je osobou oprávnûnou z takového povolení fyzická osoba, právnická
osoba, nebo tﬁeba obec.
2) Kdo vydání povolení k odbûru
podzemní vody ze studny pro domácnost jakoÏto fyzická osoba nepodnikající potﬁebuje :
- ten, kdo odebírá vodu ze studny
vybudované po 1.1.1955 a k odbûru
vody nemá takovéto povolení. Vyhlá‰kou ã. 432/2001 Sb. byl pﬁijat zjednodu‰en˘ formuláﬁ, kter˘ se podává
i u na‰eho stavebního úﬁadu spolu s pﬁílohami v nûm uveden˘mi (tj. zejména
situace na podkladû kopie katastrální
mapy území, jehoÏ se povolení t˘ká,
vãetnû zakreslení místa odbûru podzemní vody, mapov˘ podklad v mûﬁítku
1:50 000 (popﬁ. 1:25 000, 1:10 000) se
schématick˘m zákresem místa odbûru
podz. vody, kopie povolení stavby vodního díla a kolaudaãního rozhodnutí,
pokud bylo vydáno jin˘m vodoprávním
úﬁadem neÏ je dnes pﬁíslu‰n˘ orgán
k vydání povolení k nakládání s vodami
a pokud je má Ïadatel k dispozici, rozhodnutí, stanoviska, vyjádﬁení dotãen˘ch orgánÛ, pokud to vyÏadují zvl.
pﬁedpisy, plná moc Ïadatele, pro jeho
zástupce, pokud je Ïádost podána
Ilustraãní foto –mb–
v zastoupení a také vyjádﬁení osoby
s odbornou zpÛsobilostí vãetnû zhodnocení pÛvodu vody, moÏnosti ovlivnûní okolních zdrojÛ podzemních vod - pokud vodoprávní úﬁad nerozhodne jinak.
To jsou ve struãnosti odpovûdi na nejãastûj‰í dotazy, které se
v dané problematice povolování odbûru vody ze studní pro individuální zásobování vodou vyskytují. Pracovníci stavebního úﬁadu
Vám pﬁípadné dal‰í dotazy rádi zodpoví a v pﬁípadû potﬁeby
podrobnûji vysvûtlí. Jedná se zejména o dotazy t˘kající se ostatních pﬁípadÛ odbûru povrchov˘ch a podzemních vod - tedy zejména související s podnikáním fyzick˘ch a právnick˘ch osob a rovnûÏ dotazy, které souvisí s likvidací odpadních vod.
Hynek Luhan
vedoucí odboru v˘stavby

MùSTSK¯ Ú¤AD STAR¯ PLZENEC
OZNAMUJE:

UpozorÀujeme tímto,
Ïe k datu 30. 4. 2007 dojde na základû
rozhodnutí Rady mûsta Star˘ Plzenec ã.j.
191 ke zru‰ení vodovodního
stojánku v Sedlci na návsi.
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ÎIVNOST â.P. 63
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(1)

DÛm s ãíslem popisn˘m 63 stojí na levé
stranû (ve smûru z mûsta) Smetanovy ulice
a byl velmi dlouho, pﬁibliÏnû do roku 1870,
vÛbec posledním domem mûsta. Dál za
ním jiÏ byly jen pole a louky s jedinou
v˘jimkou – dole u ﬁeky stával ml˘n zvan˘
Mozolinovsk˘. Tento ml˘n zde byl jiÏ jistû
v ‰estnáctém století, moÏná v‰ak Ïe jiÏ
dﬁíve. Zdej‰í mlynáﬁ Petr Mozolín i se
sv˘m synem Janem a manÏelkou Barborou
byli v roce 1599 popraveni pro krádeÏe,
které v obci páchali a jejich dcerka byla
z mûsta vyhnána.
Tento stav se zmûnil aÏ po postavení
plzeneckého pivovaru. Mimo vlastního
pivovaru zde zaãala vznikat i obãanská
zástavba a z Mozolinovského ml˘na se
stala elektrárna pro napájení pivovaru.
První doloÏenou zmínku o domû ã. 63
nalezneme v Urbáﬁi ·Èahlavského panství
z roku 1719. Tehdy v nûm Ïil Matûj Burda,
kter˘ hospodaﬁil na 17 korcích polí (asi
4,85 ha) a platil 35 krejcarÛ daní. Matûj
Burda je uveden i v odhadu panství z roku
1710 jako chalupník. Souãasnû zde mÛÏeme nalézt i jakéhosi Burdu ·imona. Zda to
byl syn nebo jin˘ pﬁíbuzn˘, to uÏ dnes
nezjistíme. V tomto odhadu byla uvádûna
pouze jména, nikoli domy, pravdûpodobnû
v‰ak Matûj Burda mûl chalupu na stejném
místû jako je dne‰ní ã.p. 63.
Burdové byli starousedl˘ plzeneck˘ rod.
Zmínku o nich mÛÏeme nalézt v soupisu
obyvatel podle víry z roku 1651. Zde je
uveden Jiﬁí Burda s manÏelkou Salomenou
jako pohoﬁal˘ soused. Z toho je zﬁejmé, Ïe
jejich dÛm pﬁed poﬁizováním soupisu
vyhoﬁel. Mohlo to moÏná b˘t zpÛsobeno
tﬁicetiletou válkou, která se v té dobû ch˘lila ke svému konci, coÏ je velmi pravdûpodobné, protoÏe mûsto bylo v prÛbûhu
této války velmi poniãeno.
Pohoﬁalí mívali na urãitou dobu slevu na
daních. Z berní ruly se také dozvídáme, Ïe
Jiﬁík Burda vyhoﬁel je‰tû v roce 1670, 1693
a znovu v roce 1726. Poslední poÏár v roce
1726 byl velk˘m poÏárem ve mûstû, kdy
shoﬁelo celkem 31 domÛ a 16 stodol. Souãasnû se v berní rule dozvídáme, Ïe Jiﬁík
Burda mûl v roce 1654 2 krávy, 1 jalovici,
4 ovce a 5 sviní a hospodaﬁil na 33 korcích
polí (asi 9,5 ha).
V soupisu obyvatel a jejich platÛ vrchnosti z roku 1624 (2) jsem nalezl Evu Burdovou s platem 32 gro‰Û. Zda Burdové Ïili
i v této dobû v chalupû v místû dne‰ního
ãísla 63 nelze doloÏit, pravdûpodobné to
v‰ak je. Zástavba podél dne‰ní Smetanovy
ulice, tehdy podél vozové cesty do ·Èahlav
a dále, je zcela jistû star‰ího data.
Matûj Burda a jeho rod hospodaﬁil na
této chalupû do roku 1756, po nûm nastupuje jako hospodáﬁ Jan Kutzendorfer.
Tento rod zde hospodaﬁil dosti dlouho,
alespoÀ tak dlouho, aby se mohlo v plze-

necké kronice Martina Hru‰ky, kter˘ se
narodil v r. 1785 a kroniku tedy mohl psát
asi v letech 1820-1830, objevit oznaãení
chalupy – „U KutzendorferÛ“.
Dal‰í sled majitelÛ s malou ãasovou
pﬁestávkou lze vyhledat v pozemkové
knize. Majitelé se zde pomûrnû rychle
stﬁídali. Podle záznamÛ v pozemkové
knize se stali majiteli usedlosti ã.p. 63
dne 8.7.1876 manÏelé Martin a Barbora
Trojanovi. JiÏ 19. 12. 1882 se stávají
majiteli manÏelé ·imon a Kateﬁina ÎiÏkovi. Po nich následovali od 1. 12. 1889
manÏelé Václav a Kateﬁina ¤íhovi. 11. 4.
1908 pﬁechází právo vlastnické na manÏele Josefa a Marii Kudliãovy.
Josef Kudliã padl v 1. svûtové válce a na
jeho Ïenu pﬁe‰lo vlastnické právo k jeho
polovinû 5. 2. 1917. Marie se 9. 4. 1922
znovu provdala. Podle zápisu v pozemkové
knize se po sÀatku jmenovala Herejková.
Poslední zápis v pozemkové knize je ze

Dotazy zodpovídá Advokátní kanceláﬁ
JUDr. Petry Lindové, Barrandova 19,
PlzeÀ, tel. 377 455 401, Mgr. Klára ·vajnerová.
Otázka:
Jsme star‰í manÏelé a máme dvû
dospûlé dcery. S jednou z dcer si nerozumíme a máme velmi ‰patné vztahy.
Nechceme, aby si v pﬁípadû, Ïe jeden
z nás zemﬁe, dûlala tato na‰e dcera nûjaké nároky na ná‰ majetek. MÛÏeme
dceru vydûdit?
Odpovûì:
Pokud nechcete, aby po vás va‰e dcera
dûdila a máte pro to pádné a doloÏitelné

dne 24. 6. 1930. Tehdy se majiteli domu
ã.p. 63 stávají manÏelé Václav a Anna
Lokajíãkovi.
Tato ãást Smetanovy ulice nebyla k na‰í
‰kodû asi dost „fotogenická“, bohuÏel se
nedochovaly Ïádné dobové snímky, alespoÀ se mi Ïádné dosud nepodaﬁilo dohledat. Pro ilustraci k tomuto ãlánku tedy
musí poslouÏit snímek souãasn˘.
Svatopluk Mare‰
historická sekce OSHR
) Oznaãení „ Chalupnická Ïivnost“ se
pouÏívá v Pozemkové knize u men‰ích hospodáﬁství.Chalupník byl pÛvodnû berní
jednotka, vytvoﬁená berní rulou. Jednalo
se o hospodáﬁství s v˘mûrou cca 8 – 12
korcÛ, t.j. asi 3,5 ha.
2
) Tento soupis se dûlal, kdyÏ se dva bratﬁi Kokoﬁovcové – Jiﬁí Petr a Kry‰tof Karel
dûlili o své statky. Listina byla vloÏena do
zemsk˘ch desek.
1

dÛvody, je moÏné uvaÏovat o jejím vydûdûní.
Vydûdûní upravuje § 469a Obãanského
zákoníku a stanoví pro nû jasné podmínky.
Pro sepsání listiny o vydûdûní platí stejná pravidla jako pro sepsání závûti. Pokud
se zÛstavitel se sepsáním listiny o vydûdûní neobrátí na notáﬁe, mÛÏe si tuto listinu
sepsat vlastní rukou sám. Pokud zÛstavitel
k sepsání této listiny vyuÏije psací stroj ãi
poãítaã, musí listinu vlastnoruãnû podepsat a pﬁed dvûma souãasnû pﬁítomn˘mi
svûdky v˘slovnû prohlásit, Ïe listina obsahuje jeho vÛli. Pﬁítomní svûdci musí tuto
listinu také podepsat. V sepsané listinû je
vÏdy tﬁeba uvést konkrétní den, mûsíc
a rok, kdy byla tato listina podepsána. Je
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tﬁeba podotknout, Ïe není moÏné, aby napﬁ.
manÏelé sepsali listinu o vydûdûní spoleãnû. Listinu musí sepsat kaÏd˘ zvlá‰È.
Zákon dále stanoví konkrétní dÛvody, za
kter˘ch je moÏné potomka vydûdit.
DÛvod, pro kter˘ zÛstavitel potomka vydûìuje, musí b˘t v listinû o vydûdûní jednoznaãnû uveden. Ideální je specifikovat
blíÏe i konkrétní závadné jednání potomka.
Prvním z dÛvodÛ, pro kter˘ je moÏné
potomka vydûdit je, Ïe potomek v rozporu
s dobr˘mi mravy neposkytl zÛstaviteli
potﬁebnou pomoc v nemoci, ve stáﬁí nebo
jin˘ch závaÏn˘ch pﬁípadech.
Druh˘m dÛvodem je, Ïe potomek o zÛstavitele trvale neprojevuje opravdov˘ zájem,
kter˘ by jako potomek projevovat mûl.
Oba tyto dÛvody jsou velmi obtíÏnû

KALENDÁ¤ DUBEN
Hrad RADYNù - UZAV¤EN z dÛvodu rekonstrukce pﬁístupové lávky
Otevﬁení hradu pro veﬁejnost – kvûten 2007.
ROTUNDA sv. Petra a Pavla: otevﬁena dle
dojednání na tel.ã.: 377 965 068
K-Centrum, mûstská knihovna Star˘ Plzenec
Otevﬁeno:
Po, St
9.00–12.00
13.00–17.00
Út, ât
9.00–12.00
13.00–14.00
Pá
zavﬁeno
V˘stava prací ÏákÛ ZU· – v˘tvarného oboru
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel: 377 965 068
Vstup voln˘
V˘stava potrvá do 11. 4. 2007

RadyÀské listy – duben 2007
doloÏitelné a situaci je tﬁeba posuzovat
objektivnû. Uvedené dÛvody proto jistû
nebudou naplnûny v situaci, kdy potomek
nemûl reálnou moÏnost potﬁebnou pomoc
zÛstaviteli poskytnout (napﬁ. pro svÛj ‰patn˘ zdravotní stav, obtíÏnou rodinnou situaci aj.). O naplnûní uveden˘ch dÛvodÛ
nepÛjde ani v pﬁípadû, kdy zÛstavitel péãi
svého potomka bezdÛvodnû odmítal apod.
Pomûrnû jasnû prokazateln˘m je tﬁetí
dÛvod vydûdûní. Jedná se o pﬁípad, kdy byl
potomek odsouzen pro úmysln˘ trestn˘ ãin
k trestu odnûtí svobody v trvání nejménû
jednoho roku.
Jako ãtvrt˘ a poslední dÛvod pro vydûdûní zákon uvádí situaci, kdy potomek
vede trvale nezﬁízen˘ Ïivot. I tento dÛvod
je velmi obtíÏnû doloÏiteln˘.

Jak z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, vydûdûní
se primárnû vztahuje na potomky zÛstavitele. ZÛstavitel v‰ak mÛÏe v listinû o vydûdûní v˘slovnû uvést, Ïe se dÛsledky vydûdûní vztahují i na potomky vydûdûného
potomka (tzn. vnouãata, pravnouãata
zÛstavitele), kteﬁí by jinak v rámci dûdictví
nastoupili na místo svého vydûdûného
rodiãe.
Vzhledem k tomu, Ïe se jedná o pomûrnû sloÏitou záleÏitost a vydûdûn˘ potomek
mÛÏe po smrti zÛstavitele napadnout platnost listiny o vydûdûní, doporuãuji vám
konzultovat va‰i konkrétní rodinnou situaci a pﬁípadné dÛvody pro vydûdûní s notáﬁem. Pro obsahovû pﬁesné sepsání listiny
pak rovnûÏ doporuãuji její sepsání formou
notáﬁského zápisu.

10. 4. 2007 (úter˘)
IX. KONCERT SEZÓNY
Gabriela Pechmanová – soprán
Jindﬁi‰ka Hrneãková – klavír
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto St. Plzenec - K-Centrum,
mûstská knihovna Star˘ Plzenec a KPH
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068
Vstupné na jednotlivé koncerty: dospûlí 40 Kã,
dûti 10 Kã

24. 4. 2007 (úter˘)
KONCERT STUDENTÒ PLZE≈SKÉ
KONZERVATO¤E – ÏesÈové nástroje
Úãinkují: Martin ·a‰ek, Jakub ·imáãek, Filip
Masaﬁík, Jindﬁich Jelínek a Jiﬁí ÎiÏka
Místo: obﬁadní síÀ radnice
âas: 18.00 hod.
Poﬁadatel: mûsto St. Plzenec - K-Centrum,
mûstská knihovna Star˘ Plzenec a KPH
Vstupné: dobrovolné
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel.: 377 965 068

16. 4. 2007 (pondûlí)
VERNISÁÎ V¯STAVY „Albánie – bílá perla
Evropy“ – amatérské fotografie
Autoﬁi v˘stavy: Václav Vlach, Zdenûk Rozhon,
Tomá‰ Sejpka a Milan Kasl
Místo: Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
âas: 18:00 hodin
Poﬁadatel: mûsto Star˘ Plzenec, K-Centrum,
mûstská knihovna
Kontakt: info.plzenec@plzenec.cz
Tel: 377 965 068
Vstup voln˘
V˘stava potrvá do 10. 5. 2007

V¯STAVA PRACÍ ÎÁKÒ ZU·
– V¯TVARNÉHO OBORU

U‰lechtilé a kaÏdému srozumitelné úvodní slovo
pronesl pﬁi zahájení v˘stavy ﬁeditel ZU·, pan
Miloslav Esterle.
Foto: Eva Vlachová

Hudební vystoupení ÏákÛ ZU· pﬁi vernisáÏi dne 8. 3. 2007 ve
Staroplzenecké galerii.
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VIOLONCELLOV¯ RECITÁL K JUBILEU
L. V. BEETHOVENA
Violoncellista, Jiﬁí Ho‰ek, kter˘ je pokládán za jednu
z nejv˘raznûj‰ích postav interpretaãního umûní souãasnosti, pﬁedvedl
bravurním zpÛsobem své mistrovské umûní ve violoncellovém recitálu
k jubileu L.v. Beethovena na 9. koncertu Kruhu pﬁátel hudby, kter˘ se
uskuteãnil v úter˘, 20. 3. 2007 v 18.00 hodin v obﬁadní síni staroplzenecké radnice. V neménû skvûlém klavírním doprovodu se pﬁedstavila
paní BoÏena Kronychová.
Text a foto Eva Vlachová
Na snímku Jiﬁí Ho‰ek a BoÏena Kronychová
Dne 8. dubna uplyne jiÏ 5 let, co utichlo srdce na‰í
drahé maminky, babiãky a tety

Dagmar Follprechtové,
rozené Svûtlíkové.
Kdo jste ji znali a mûli rádi, vzpomeÀte na ni
v dobrém i 8. kvûtna, kdy by oslavila 69. narozeniny.
Dcera Marie a syn Daniel s rodinou.

Z· A M· SEDLEC

Îáci i nûkteﬁí vyuãující ze sedlecké základky vyrazili ve ãtvrtek na svÛj karnevalov˘ rej, pﬁi kterém se urãitû nenudili.
Foto Anna Císaﬁová

ÚSPùCHY DùTÍ Z M·
STAR¯ PLZENEC
V loÀském roce byla vyhlá‰ena v˘tvarná soutûÏ na téma
ﬁeka – projekt ELLA = ELBE –
LABE, ochrana pﬁed povodnûmi – projekt, kter˘ je dotovan˘ Evropskou unií.
V˘tvarné práce ãtyﬁ dûtí
z na‰í M· - Eli‰ky Vavﬁiãkové,
Davida Soukupa, Barbory Îitníkové a Viktorie Vodrá‰kové
byly vybrány do kalendáﬁe na
rok 2007 vydaném sask˘m
ministerstvem vnitra.
Moc gratulujeme a jsme na
vás py‰ní.

Jaromíra Zikmundová
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Malé dûti – karneval M· Sedlec. âerti a princezny z M· ve víru tance.
2x foto Anna Císaﬁová

V Sedlci probûhl zápis do Z·. V‰echny dûti si za svÛj v˘kon odnesly vedle
dobré nálady i malé pﬁekvapení.

T¤ÍDùNÍ ODPADU
V Z· SEDLEC

DEN BEZ ÚRAZÒ
Dne 16. 3. probûhl v tûlocviãnû Z· Den bez úrazÛ.
Dûti na ‰esti stanovi‰tích plnily úkoly spojené s bezpeãn˘m
chováním pﬁi cestû do ‰koly a
pﬁi hrách, zdokonalovaly se ve
znalostech první pomoci a dÛleÏit˘ch telefonních ãísel. Hravou
formou si tak zopakovaly a prohloubily své znalosti.

JiÏ nûkolik let dûti sedlecké ‰koly
tﬁídily odpadky. Nasbíran˘ papír a karton na jedné stranû a plastové lahve na
stranû druhé shromaÏìovali Ïáci do
krabic a poté nosili do kontejnerÛ,
které stojí opodál ‰koly.
V leto‰ním ‰kolním roce jsme se
zapojili do sbûru papíru vyhlá‰eného
Sbûrn˘mi surovinami a na chodbu a
do tﬁíd nám pﬁibyly malé kontejnery
na tﬁídûn˘ odpad, které svoji barevností a nálepkami napoví i tûm nejmen‰ím z nás, co do nich patﬁí. Tak alespoÀ z malé ãásti pomáháme chránit
prostﬁedí, ve kterém Ïijeme.

Za Z· Sedlec Anna Císaﬁová
ﬁeditelka ‰koly
Foto Anna Císaﬁová

MA·KARNÍ PLES ·KOLNÍ
DRUÎINY Z· STAR¯ PLZENEC

Z· Star˘ Plzenec

Vítûzové II. kategorie.

V pátek dne 9. 3. 2007 se v tûlocviãnû konal
ma‰karní ples ‰kolní druÏiny. Po pﬁíchodu
z obûda a po krátkém odpoãinku, zaãalo pﬁevlékání do pﬁinesen˘ch masek. Kdo masku
zapomnûl, mohl si nasadit ‰krabo‰ku, kterou si
vlastnoruãnû v druÏinû vyrobil.
Bûhem krátké chvilky se tûlocviãna zaplnila
smûsicí rÛznorod˘ch postaviãek. Bylo zde
k vidûní nûkolik bﬁi‰ních taneãnic, pirátÛ, princezen, mot˘lÛ, ale nechybûl ani mimozem‰Èan,
kostra, maková panenka, kotelník a dal‰í
pûkné masky.
Dûti nejen tanãily na parketu, ale bylo pro nû
pﬁipraveno nûkolik soutûÏí, napﬁíklad : hod
papírov˘m táckem, bûh s pingpongov˘m míãkem na lÏící, pexeso…Nejvût‰í úspûch mûl
tanec párÛ s tenisov˘m míãkem mezi ãely.
Ma‰karní ples se vydaﬁil a kaÏd˘ si domÛ
odná‰el sladkou odmûnu.
Text a foto Jana Hermanová

Vítûzové III. kategorie.

Vystoupení bﬁi‰ních taneãnic.

BÁSNIâKA POD
ROTUNDOU
PﬁiblíÏilo se jaro a s ním i dal‰í roãník
básniãkové soutûÏe „BÁSNIâKA POD
ROTUNDOU“. UÏ v mûsíci únoru hledali Ïáci vhodné básniãky v dûtsk˘ch kníÏkách, ãasopisech i ãítankách a pﬁedvedli
se s nimi ve sv˘ch tﬁídách. Ty nejlep‰í pak
tﬁídní poroty poslaly do ‰kolního kola, kde
se soutûÏilo ve tﬁech kategoriích. Porota to
nemûla vÛbec jednoduché, ale nakonec
rozhodla takto:
I. kategorie (1. roãník): 1. Dana Hlaváãová, 2. Radek Vaník, 3. Adéla Kozderková
II. Kategorie: (2–3. roã.): 1. Krist˘na
âechurová, 2. Anna Kri‰ová, 3. Simona
Hejlová

Vítûzové I. kategorie.

III. kategorie (4.–5. roã.): 1. Luká‰ Hejl,
Markéta Beãková, 3. Jana Marvanová
V‰em blahopﬁejeme a pﬁejeme hodnû
úspûchÛ v okrskovém kole!
Dûkujeme paní Vlachové, která pﬁijala
místo v porotû a zajistila hodnotné ceny.
Kolektiv 1. stupnû Z·
Foto Martina Sou‰ková
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O D P O L E D N E P L N É V E S E L¯ C H H E R
V sobotu 10. bﬁezna ãekalo ná‰
oddíl odpoledne plné her. Poãasí
sice zprvu nevypadalo nijak pﬁíznivû, nakonec v‰ak sluníãko pﬁeci
vykouklo, tak jsme se mohli vydat
na cestu. RÛzné indicie, tajné zprávy a ‰ipky nás vedly z klubovny
pﬁes âernou stráÀ lesem na rotundu. Cestou samozﬁejmû probíhala
spousta soutûÏí mezi druÏinkami.
Pﬁetahování lanem, to ‰lo nejlépe
klukÛm. Protahování se dírami
v pavuãinû z provázkÛ se zas více
líbilo dûvãatÛm. Nûkdo se vyznamenal v házení ‰i‰ek do obruãe,
jin˘ mûl zas spoustu nápadÛ, kdyÏ
mûly druÏiny za úkol najít v lese co
nejvíce vûcí od písmene „P“. Jedním z úkolÛ bylo sloÏit básniãku,
která musela obsahovat 8 pﬁedepsan˘ch slov. Dvû „umûlecká
dílka“ si mÛÏete pﬁeãíst.
Nakonec jsme si je‰tû zahráli
honiãku kolem rotundy. Mezitím
byly spoãteny body v‰ech druÏin.
Ta vítûzná vyhrála ãokoládu, kterou jsme v‰ichni spoleãnû zba‰tili,
a pak uÏ jsme zase museli domÛ.

Medúza, která si chtûla hrát,
uvidûla kouﬁ a ‰la spát.
Medúza, která ráno vstává,
baãkora se jí ihned vzdává.
Fotka byla na stoleãku,
vidûla tu velkou rvaãku.
Z jeskynû se ozval ﬁev,
jaro bylo pryã hned.
Medúza ztratila baãkoru,
nejprve hledala u stolu,
Na stole ale leÏela paní Fotka,
která byla pana Krtka.
Pak ‰la hledat do jeskynû,
kde hrála svou hru paní Purkynû.
Hra to byla taková,
A ona byla taková potvora,
Ïe se u ní na‰la i ta ztracená baãkora,
kterou hledala medúza Andûla.

Protahování se pavuãinou nebylo vÛbec snadné

Olina Dankoviãová
Pﬁetahování lanem.

2x foto Radim Dankoviã

V¯LET NA ·UMAVU DO
ÎELEZNÉ RUDY

MA·KARNÍ KARNEVAL
PRO NEJMEN·Í

V sobotu 24. 2. poﬁádala PS a oddíl
RadyÀáci vlakov˘ v˘let do Îelezné Rudy
za snûhem a snûhov˘mi radovánkami.
KdyÏ jsme pﬁijíÏdûli k ‰umavsk˘m hvozdÛm, nikde nebyl vidût sníh, ale pﬁi trati
bylo mnoho polomÛ. Byl to smutn˘
pohled na zlomené silné smrky. AÏ za ‰piãáck˘m tunelem, kter˘ je v provozu od
roku 1876 (dlouh˘ 1,747 m), bylo vidût
nûkolik zasnûÏen˘ch sjezdovek s vleky.
Jezdilo se hned u Ïeleznorudského nádraÏí. Nûkteré dûti bobovaly na lopatách,
jiné ‰ly na procházku do okolí. K polednímu sluníãko jiÏ hﬁálo a sníh byl dost
mokr˘. Pro‰li jsme se mûstem aÏ k Samotám. Dûti vyzkou‰ely nové houpaãky
v dûtském koutku, po obãerstvení a posezení na hﬁejivém slunci jsme se vrátili
k nádraÏí na zpáteãní cestu. Byl to hezk˘
den, i kdyÏ bylo málo snûhu.

JiÏ tradiãnû poﬁádala PS a oddíl RadyÀáci v Lidovém domû ma‰karní karneval
pro nejmen‰í. Pro dûti jsme pﬁipravili
spoustu sladkostí jako odmûny v soutûÏích i za pûkné masky. Dûti se bavily
v soutûÏích s balónky, Ïidliãkovou a tancováním.
V‰ichni, kteﬁí se podíleli na pûkném
odpoledni pro dûti, zaslouÏí podûkování.
Text a foto Franti‰ek KﬁíÏek

Franti‰ek KﬁíÏek
PS St. Plzenec

V˘let do Îelezné Rudy vyfotil Franti‰ek KﬁíÏek.

dokumentRL04_07.qxd

3.4.2007

11:31

Str. 11

Strana 11

RadyÀské listy – duben 2007

Obãanské sdruÏení HÛrka a Radynû
V nedávn˘ch dnech ubûhly jiÏ
ãtyﬁi roky od zaloÏení Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû,
které je spí‰e známé zkratkou
OSHR.
Dne 24.1.2003 se se‰la
v sokolovnû skupina 21 obãanÛ
na‰eho mûsta. Se‰li se zde pﬁedev‰ím proto, Ïe mají ke svému
mûstu dobr˘ a vﬁel˘ vztah
a chtûli by pro nûj v rámci sv˘ch
moÏností nûco udûlat.
Necel˘ mûsíc nato, 21. 2.
2003, se konala ustavující schÛze. Na této schÛzi byl zvolen
název sdruÏení a pﬁijaty stanovy.
Také jsme se zde dohodli, Ïe
volnû naváÏeme na ãinnost
Spolku pro záchranu Radynû
a HÛrky, kter˘ zaloÏil v roce
1920 znám˘ etnolog a historik
Ladislav Lábek, a budeme se
snaÏit chránit – v‰echny na‰e
památky, tedy nejenom hrad
a rotundu, a budeme o nû peãovat v rámci sv˘ch moÏností.
âinnost OSHR zaãala jiÏ 22.
a 23. 3. 2003 velk˘m úklidem
kolem rotundy. To se stalo do
jisté míry jiÏ tradicí. KaÏdoroãnû
na jaﬁe se úklid opakuje s cílem,
aby okolí na‰í nejv˘znamnûj‰í
památky bylo co nejhezãí.
Stejnû tak se stalo tradicí kaÏdoroãní novoroãní setkání
u rotundy. HÛrka byla zvolena
proto, Ïe je to místo na‰ich
poãátkÛ. Obecnû je známa první
písemná zmínka z roku 976, Slované v‰ak osídlili zdej‰í krajinu
v prÛbûhu 7. aÏ 8. století. Plzenecká HÛrka v té dobû osídlena
byla. Archeologické nálezy zde
dokládají osadu velmi malou
a nev˘znamnou s nevelkou
intenzitou osídlení.(1)
Zde se tedy schází celá ﬁada
obãanÛ, rozhlédne se po svém
mûsteãku a spoleãnû si zavzpomíná a nabere sil do nadcházejícího roku.
Souãástí OSHR je jeho historická sekce. Tato sekce zvolila
pro svou ãinnost základní motto:
KaÏdá ztracená památka je
jako ztráta milovaného ãlovûka. Obojí nelze jiÏ nikdy niãím
nahradit. Toto se také postupnû
stalo mottem celého OSHR.
Historická sekce si pﬁi svém
vzniku stanovila základní úkoly
své ãinnosti. Jako první a hlavní
úkol je snaÏit se o vznik Domu
historie mûsta . Domnívám se,Ïe
by si jej Plzenec se svou dlouhou a bohatou historii zaslouÏil.
Zatím se v‰ak tento úkol nedaﬁí

plnit pﬁedev‰ím z finanãních
dÛvodÛ.
Dal‰ím úkolem sekce je shromaÏìování drobn˘ch zajímavostí z archivÛ a vzpomínek starousedlíkÛ vãetnû údajÛ z rodov˘ch
kronik a rodinn˘ch památek.
Sem nepochybnû patﬁí i historie
jednotliv˘ch domÛ a drobn˘ch
staveb. To se nám daﬁí plnit seriálem „Historie domÛ“,kter˘
vychází v RadyÀsk˘ch listech.
Spustili jsme projekt, nazvan˘
„ PamûÈ mûsta“. Byl zakoupen
diktafon a na‰e ãlenky s ním
obchází star‰í spoluobãany,
povídají si s nimi a nahran˘ rozhovor je archivován. Jedná se
o zcela jedineãn˘ a nenahraditeln˘ materiál.
Také shromaÏìujeme star‰í
fotografie, aby i na‰i potomci
vûdûli, jak jejich mûsto kdysi
vypadalo a jak se rozvíjelo
a mûnilo. Z tûchto snímkÛ také
obãas poﬁádáme v˘stavky. Tento
ná‰ druh˘ úkol se ﬁídí zásadou,
Ïe historie kaÏdého lidského
sídla se skládá nejen ze slavn˘ch ãinÛ jednotlivcÛ, ale také
z osudÛ a Ïivotních pﬁíbûhÛ kaÏdého jeho obyvatele v minulosti
i v pﬁítomnosti. JestliÏe kaÏd˘
Ïivotní pﬁíbûh si pﬁedstavíme
jako jak˘si stﬁípek, pak teprve
po jejich sloÏení vzniká ucelen˘
obraz daného místa.
Mnoho, moÏná vût‰ina z takto
shromáÏdûného materiálu by
mûlo tvoﬁit v budoucnu jednu
z hlavních náplní Domu historie,
pokud se jej podaﬁí realizovat.
ZároveÀ by tento materiál mohl
b˘t nûkdy vyuÏit jako vhodn˘
doplnûk do knihy o na‰em
mûstû, kterou by si mûsto s tak
dlouhou a bohatou historií jistû
také zaslouÏilo. Naposledy vy‰la
kniha o mûstû pﬁed více neÏ tﬁiceti lety, v roce 1976 pﬁi pﬁíleÏitosti milénia.
Svatopluk Mare‰
historická sekce OSHR
(1) Sborník Západoãeského
muzea v Plzni – Tisíc let Staré
Plznû - 1976.
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PROGRAM OSHR ZAJÍMÁ OBâANY STARÉHO PLZENCE
Bohatá úãast na v˘roãní schÛzi Obãanského sdruÏení HÛrka a Radynû, spoleãnosti pro zvelebování kulturních a historick˘ch památek ve Starém Plzenci potvrdila,
Ïe program této spoleãnosti vyhovuje
mnoha obãanÛm mûsta. A není divu.
PÛvodní Stará PlzeÀ stále promlouvá do
srdcí mnoha lidí, kteﬁí si na‰li k tomuto
vzácnému místu vztah.
Pﬁedseda sdruÏení Václav Hák pﬁednesl
rozsáhlou zprávu o ãinnosti OSHR za cel˘
rok. Vyplynulo z ní, Ïe akce, jichÏ se
zúãastnili kromû ãlenÛ sdruÏení také ãetní
pﬁíznivci, mají svÛj osobit˘ v˘znam pro
kaÏdého, kdo pﬁijde pomoci, pouãit se
nebo se pobavit.
Z programu sdruÏení je z ãeho vybírat:
pracovní setkání u rotundy nebo Radou‰ovy skalky, besedy s v˘znamn˘mi osobnostmi mûsta, v˘stavy, koncerty, poznávací

zájezdy a v neposlední ﬁadû pravidelné
ãlenské schÛze, na nûÏ se podle úãasti tû‰í
stále více obãanÛ. To organizátory samozﬁejmû také velmi tû‰í. Na poslední schÛzi
nabídli pﬁítomn˘m pﬁedná‰ku historika
Václava Fi‰era, kter˘ velmi poutav˘m zpÛsobem zdÛvodnil, proã se letos vydáme po
stopách husitÛ do míst, kde Ïil Jan ÎiÏka
a kde kázal mistr Jan Hus.
Na cestách zaÏíváme nejen pﬁátelskou
rodinou pohodu, ale díky bohat˘m znalostem Václava Fi‰era se také mnohé dozvíme
pﬁímo na místû. Bûhem schÛze opût nechybûlo promítání. Velmi úspû‰né Radou‰ovy
hry se zájmem sledovali diváci bûhem setkání, které mûlo prav˘ sousedsk˘ ráz.
Zavítali mezi nás baráãníci, hasiãi, myslivci, nechybûla paní kronikáﬁka a mnozí
dal‰í spoluobãané, kteﬁí si na‰li ãas, aby
proÏili pﬁíjemn˘ podveãer.
Dne 9. bﬁezna proÏilo na osmdesát Ïen hezk˘
podveãer u pﬁíleÏitosti MDÎ v jídelnû
PRONAPU. Radost v‰em pﬁinesly dûti z M· a
Z·. Potû‰ili básniãkami, písniãkami a tancem.
K pﬁíjemné atmosféﬁe pﬁispûl i obsluhující
personál pod vedením p. Kohouta a hezké
pﬁání pﬁidal i muzikant p. Kluzák - pﬁi jeho
klávesách a harmonice bylo pûknû veselo.
Tû‰íme se za rok nashledanou.
Za ZO KSâM
Jitka Sutnarová
Foto Jitka Sutnarová

OKRESNÍ LIGA
MLAD¯CH HASIâÒ
Okresní liga MH odstartovala dne 10.
bﬁezna v Oplotû. 28 soutûÏních kolektivÛ
si zde mûﬁilo síly v halové soutûÏi. Hasiãi
ze Sedlce obsadili 10. a 17. místo.
Dne 17. bﬁezna probíhalo dal‰í halové
klání mlad˘ch hasiãÛ. Tentokrát v Plzni –
SkvrÀanech. Zde na‰e kolektivy vybojovaly 4. a 13. místo.
Druhá soutûÏ okresní ligy mlad˘ch
hasiãÛ se bude konat 28. dubna od 14
hodin v areálu hasiãÛ v Sedlci pod
názvem II. ROâNÍK SEDLECKÉ
DÎBEROVKY.
Zveme v‰echny pﬁíznivce poÏárního
sportu, rodiãe a kamarády soutûÏících,
aby pﬁi‰li povzbudit domácí soutûÏící.
Tû‰íme se na Va‰i úãast.
Obãerstvení zaji‰tûno.
Za v˘bor SDH Sedlec
Milu‰e Chrastilová

A co nás ãeká? Opût upravíme okolí
románské rotundy a Radou‰ovu skalku,
zamûﬁíme se na studánky v na‰ich lesích,
vydáme se po krásném okolí s na‰ím prÛvodcem, uskuteãníme zájezd do míst, kde
pÛsobil Jan ÎiÏka z Trocnova, nebude chybût beseda s v˘znamn˘m rodákem a také
letos pﬁipravíme Radou‰ovy hry, které loni
pﬁilákali na 500 lidí k hradu Radyni. V ãervenci pﬁipravíme u pﬁíleÏitosti pﬁíchodu
vûrozvûstÛ Cyrila a Metodûje vzpomínkové zastavení znovu u rotundy sv. Petra
a Pavla. Pozveme ãleny pûveckého souboru âeská píseÀ a pﬁipomeneme si v˘roãí
upálení M. Jana Husa.
KaÏdého, kdo má dal‰í námûty, o nûÏ se
chce podûlit, ale i toho, kdo chce b˘t jen
s námi, rádi mezi sebou pﬁivítáme.
Eva Suttnerová, ãlenka OSHR
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VLASTENECKO-DOBROâINNÁ
OBEC BARÁâNÍKÒ
STAR¯ PLZENEC
Poﬁádá v sobotu, 7. 4. 2007
od 14.30 hodin oslavu MDM
(mezinárodní den muÏÛ)
v salónku restaurace âesk˘ dvÛr.
Na spoleãné posezení jsou zváni nejen
pﬁíslu‰níci muÏské populace.
Za baráãníky
Zdenûk Bláha

SBÍRKA VùCÍ POT¤EBN¯CH K ÎIVOTU
Kolpingova rodina Star˘ Plzenec opût poﬁádá tradiãní sbírku vûcí potﬁebn˘ch
k Ïivotu ve dnech:
13. 4 . 2007 (pátek) od 14 do 16 hodin
14. 4. 2007 (sobota) od 10 do 12 hodin
21. 4. 2007 (sobota) od 10 do 12 hodin
v kostele sv. Jana Kﬁtitele na námûstí.
Za v‰echny vûci pﬁedem dûkujeme.
Kolpingova rodina

MINULÉ VEDENÍ MùSTA, NEP¤EDALO ¤ÁDNù
V·ECHNY DOKUMENTY NOVÉMU VEDENÍ MùSTA
Dne 17. 2. 2006 jsem jako ãlen kontrolního v˘boru (KV) mûsta Star˘ Plzenec
nav‰tívil Mûstsk˘ úﬁad ve Starém Plzenci a
nahlédl do ZápisÛ ze zasedání KV mûsta.
Musím konstatovat, Ïe na MÚ se nacházejí pouze dokumenty KV od 18. 2. 2002
do 7. 2. 2005.
Pﬁedseda KV v minulém i souãasném
volebním období pan Bc. Václav Vajshajtl
mi na mÛj telefonick˘ dotaz sdûlil, Ïe
v‰echny zápisy a usnesení KV pﬁedával
vedení mûsta. Proã minulé vedení mûsta
pﬁedstavované starostou panem Kondrem
a místostarosty panem Ing.Karnoldem a
paní Ing. Chrastilovou, nepﬁedalo novému
vedení mûsta dokumenty KV star‰í pﬁed
18. 2. 2002 a následné 7. 2. 2005 ???.
Pﬁedseda kontrolního v˘boru pan Bc.
Václav Vajshajtl mi sdûlil, Ïe je pﬁipraven
dodat kopie dokumentÛ, které chybí po
7.2.2005. MoÏná se mezi obãany mûsta
najdou i dal‰í ãlenové KV vykonávajících
tuto ãinnost v minul˘ch volebních obdobích a i oni mohou dodat star‰í kopie
dokumentÛ z let pﬁed 18. 2. 2002.
Poznámka: KV se z podnûtu zastupitel-

stva mûsta zab˘val i kontrolou investiãních akcí a dával k nim stanoviska mûstu,
pﬁiãemÏ se jednalo i o stavební akce, u kter˘ch v souãasné dobû musí mûsto vracet
milionové dotace, ãi vést soudní spory
s dodavateli, kteﬁí se souhlasem starosty
Kondra provádûli stavební vícepráce.
Vít Sou‰ek
Je‰tû jedna poznámka: tento pﬁíspûvek mohl vyjít jiÏ v bﬁeznovém ãísle
RadyÀsk˘ch listÛ, av‰ak zastupitel za
skupinu „Nestranící“ pan Ing. Karnold
se postaral o to, aby nebyl zveﬁejnûn.
Proã se pan Ing. Karnold tak zachoval,
zda nezneuÏil své pravomoci, to aÈ
posoudí zastupitelstvo mûsta. Mohu jen
doplnit, Ïe dne 13. 3. 2007 mi pan Bc.
Vajshajtl zapÛjãil jeho kopie dokumentÛ z KV, které jsou v‰ak pouze za období od 9. 12. 2002 do 27. 6. 2006. I nadále
proto Ïádám obãany, pokud mají kopie
dokumentÛ kontrolního v˘boru z období pﬁed 18. 2. 2002 a po 27. 6. 206, aby
mi je poskytli. Dûkuji.

LITERÁRNù HUDEBNÍ
PO¤AD NA RADNICI
Literárnû hudební veãer 13. 3. se jistû
zaﬁadí k tûm, které se natrvalo vryjí do
pamûti náv‰tûvníkÛ. Zaznûly nejen ver‰e
Franti‰ka Halase ze sbírky Na‰e paní
BoÏena Nûmcová v reÏii a umûleckém
podání herce, scénáristy, reÏiséra a pﬁekladatele Vladimíra Matûjãka, ale i hudba
jednoho z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch
skladatelÛ Bedﬁicha Smetany.
Jednotlivé básnû z Halasovy sbírky byly
zvoleny k recitaci tak, jak jde Ïivot –
mládí, dospûlost, smrt. Byl vzdán hold
dílu B. Nûmcové, její zásluze o obohacení
ãeského jazyka. ( pokraãování na str. 14)
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V prÛbûhu veãera kromû recitace básní
byly pﬁeãteny úryvky z jejího nesmrtelného díla Babiãka.
Mezi recitací a ãetbou zaznûly skladby
dal‰ího velikána – hudebního skladatele
B. Smetany. Jeho skladby Cibulaãka,
Jiﬁinková polka, List do památníku a jiné
v klavírním podání Miroslava Sekery, laureáta a vítûze mezinárodních soutûÏí,
vhodnû doplÀovaly skvûlou recitaci a
umûlecké podání prózy.
Siln˘m dojmem na v‰echny pﬁítomné,
kter˘ch se tentokráte se‰lo více neÏ obvykle, pÛsobil nejen pﬁednes, ryze ãeská
hudba, ale i krásn˘ ti‰tûn˘ program s vloÏen˘m pamûtním lístkem podepsan˘m
obûma úãinkujícími. Na pamûtním listu
byla ilustrace z Babiãky. Kdo z nás star‰ích by si nepamatoval jméno Adolfa Ka‰para. Jeho Svatojánská noc na Starém
bûlidle zÛstane trvalou památkou na pﬁekrásn˘ koncert slova a hudby.
Mgr. Alena ·iková

TENISOVÁ ·KOLA JIÎ ZAâÍNÁ
Velmi pﬁíznivé poãasí nám letos zkrátilo tenisové prázdniny na minimální dobu. Pﬁestávka
mezi dvûma letními sezónami trvala necelé ãtyﬁi
mûsíce. VÏdyÈ se mohlo hrát je‰tû v listopadu,
v˘jimeãnû i v prosinci a pravé tenisové jaro pﬁi‰lo jiÏ na zaãátku bﬁezna. Takto pﬁíznivé období
snad historie tenisu je‰tû nepamatuje.
Ná‰ tenisov˘ klub SK SPORTteam DOLI
Star˘ Plzenec má jiÏ také svÛj kurt v provozu.
Oznamujeme tímto v‰em ãlenÛm i ostatním
tenistÛm, Ïe jiÏ mohou hﬁi‰tû opût nav‰tûvovat.
Jako kaÏd˘m rokem budeme opût organizovat
tenisovou ‰kolu pro dûti. Její zahájení je naplánováno na konec dubna, pﬁihlásit se je tﬁeba nejdéle do 16. dubna. Tenisové lekce budou probíhat v odpoledních hodinách po skonãení vyuãování a o víkendu (9,00 – 12,00 hod.) – dle zájmu
jedenkrát i vícekrát t˘dnû. JestliÏe nám vydrÏí
pûkné poãasí, mohou si zájemci domluvit individuální hodiny je‰tû pﬁed zahájením tenisové
‰koly. Informace a pﬁihlá‰ky na v‰echny tenisové akce: osobnû nebo telefonicky u pana DoleÏela, Star˘ Plzenec, Herejkova 1031, Malá Strana, tel.: 377965213, 605987754.
Milan DoleÏel

KANOISTÉ NA HORÁCH
JiÏ potﬁetí vyrazil oddíl kanoistiky Spartaku Sedlec na zimní soustﬁedûní na Najmanku u Nov˘ch Hutí. Letos se sice lyÏaﬁsk˘ trénink za cel˘ t˘den povedl uspoﬁádat pouze
jednou, ale urãitû jsme se na chalupû bez
elektﬁiny a vody nenudili. A mohl za to hlavnû Ötzi - muÏ z ledu. Cel˘ t˘den jsme putovali po stopách této mumie. Vyzkou‰eli jsme
si rÛzná Ötziho ﬁemesla, na chvíli se z nás
stali sbûraãi, stráÏci ohnû, stopaﬁi, lovci,
zemûdûlci, pekaﬁi, umûlci nebo ‰amani.
Z tréninku jsme aÏ na jednu v˘jimku
lyÏe vylouãili, ale zato jsme nasadili turistické boty. Zaãali jsme, tak jako asi kaÏd˘
turista, v˘letem na prameny Vltavy. Zvlá‰-

Vzpomínka na loÀsk˘ rok.

Foto Milan DoleÏel
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tû vodáci, kteﬁí na této ﬁece stráví spoustu
ãasu, jsou do tûchto míst lákáni. Na‰e pﬁekvapení bylo ale nemilé. Orkán Kyril ﬁádil
i tam, a tak jsme si odnesli spí‰e smí‰ené
pocity a pár fotek. Kyril toho mûl na svûdomí bohuÏel daleko víc, zvlá‰tû na místech, kam jsme se chtûli podívat. Nedalo se
nic dûlat. Do zákazÛ se prostû chodit
nemÛÏe, a proto jsme nûkteré zam˘‰lené
v˘lety museli oÏelet.
Na internetu jsme na‰li program Centra
ekov˘chovy ve Vimperku, kam jsme se
objednali na pﬁedná‰kové hraní pro dûti o
tom, jak se Ïilo na ·umavû pﬁed stopadesáti lety. A tak jsme se dozvûdûli jak se
opravdu Ïilo v té na‰í chalupû, kdyÏ byla
je‰tû nová, a ãím se asi tak lidé na ·umavû
v té dobû Ïivili.
Snûhu nám poãasí letos moc nedopﬁálo.
Maximálnû tak na koulovaãku, ale nevzdali jsme to. Nejsme Ïádní páprdové, a tak
jsme si uÏili pár pû‰ích v˘letÛ, které
bychom urãitû s lyÏemi neabsolvovali.
Sice jsme moc nenatrénovali, ale stálo to
za to.
Marek a Ema

ZÁJEZDY KOMISE
DÒCHODCÒ ·KODA
Komise dÛchodcÛ ·koda PlzeÀ nabízí nejen seniorÛm moÏnost
úãasti na uveden˘ch zájezdech.
AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY V I . POLOLETÍ 2007
17. 5.JindﬁichÛv Hradec – Daãice
31.5. SRN - Landshut – Straubing
5.6. â. Krumlov – Zl. Koruna – KleÈ
28.6. Kﬁivoklát – Lány – Kru‰ovice

300 Kã / 330 Kã (neãlen)
310 Kã / 340 Kã (neãlen)
260 Kã / 290 Kã (neãlen)
170 Kã / 200 Kã (neãlen)

DÛleÏitá upozornûní:
Zájezdy budou realizovány pﬁi min. poãtu úãastníkÛ 38.
Pﬁi zájezdech do zahraniãí si zaji‰Èuje zdravotní poji‰tûní kaÏd˘
úãastník individuálnû.
V pﬁípadû neúãasti na zájezdu po jeho zaplacení – storno poplatek
- v˘‰e dle pﬁihlá‰ky na zájezd.
V pﬁípadû zájmu budou uspoﬁádány zájezdy do Polska – Kudowa
Zdroj - ve dnech 14. 4. a 21. 4. – I. pol a ve dnech 6. 10. a 13. 10.
– II. pol.
Podrobnûj‰í informace v komisi dÛchodcÛ ·koda PlzeÀ,
Tylova 57, tel. 378 132 956
Pﬁijímání pﬁihlá‰ek – od 31. 1. 2007 -.9: hod.
VLAKOVÉ V¯LETY V I. POLOLETÍ 2007
Mariánsk˘ T˘nec – Plasy
sraz úãastníkÛ na hl. nádr. v 5:45 hod, odjezd v 6:19 hod, návrat
v 15.57 hod; zpáteãní jízdenka 43 Kã
Tachov – Svûtce (druhá nejv. jízdárna)
sraz úãastníkÛ na hl. nádr. v 7.30 hod, odjezd v 8.04 hod., návrat
v 15.48 hod.; zpáteãní jízdenka 65 Kã
Praha – praÏské zahrady
sraz úãastníkÛ na hl. nádr. v 7.00 hod., odjezd v 7.21 hod.,návrat
v 18.41 hod.; jízdenka SONE+ 160 Kã (platí pro 2 dospûlé osoby
a 3 dûti do 15 let)
Zwiesel – SRN, v˘stava, pﬁíp. Regen
sraz úãastníkÛ na hl. nádr. v 6.30 hod., odjezd v 7.02 hod., návrat
v 18.56 hod.; jízdenka SONE + 160 Kã (platí pro 2 dospûlé osoby
a 3 dûti do 15 let)
DÒLEÎITÁ UPOZORNùNÍ
Vlakové v˘lety budou realizovány pﬁi minimálním poãtu úãastníkÛ 10 osob.
Vlakové v˘lety mohou b˘t po dohodû s úãastníky dle jejich
pﬁání upraveny.
Podrobnûj‰í informace v komisi dÛchodcÛ ·koda PlzeÀ,
Tylova 57, tel. 378 132 956

ZPRÁVA PRO âLENY TJ SPARTAK SEDLEC
Dne 14. 5. 2007 v 18.00 se koná Valná hromada TJ Spartak Sedlec
v lodûnici Spartaku. V‰ichni ãlenové jsou zváni.
Program:

Zprávy o ãinnosti jednotliv˘ch oddílÛ
Zpráva o ãinnosti VV
Zpráva o stavu majetku a v˘hledy
Volby pﬁedsedy a v˘konného v˘boru
BliÏ‰í informace na www.stary-plzenec.cz/spartaksedlec

PREVENCE V RÁMCI KONTROLY REKREAâNÍCH OBJEKTÒ
Chtûli bychom touto cestou informovat obãany o novém preventivním prvku
v rámci kontroly rekreaãních objektÛ. Jedná se o letáky, které policisté jiÏ vylepují a
budou vylepovat, zejména pak mimo rekreaãní sezónu, pﬁímo na rekreaãní zaﬁízení.
Leták poskytuje majiteli informaci o tom, Ïe pﬁi kontrole nenesl objekt viditelné
známky naru‰ení, datum, kdy ke kontrole do‰lo, podpis policisty, kter˘ kontrolu provedl a kontakt na pﬁíslu‰né obvodní oddûlení Policie âeské republiky. Na druhé stranû je pak uvedeno nûkolik doporuãení, která smûﬁují v rámci prevence k tomu, jak
ochránit vlastní majetek a pﬁedejít tak moÏnému vykradení objektu.
INFORMACE K TELEFONICKÉMU DOTAZOVÁNÍ
V pátek 2. bﬁezna bylo zahájeno telefonické dotazování obãanÛ, které se t˘ká spokojenosti s prací Policie âR. Tento v˘zkum probíhá pﬁímo z iniciativy Policie âeské
republiky s cílem poznat názor obãanÛ. Dotazování bude probíhat aÏ do ãervna roku
2007, v pracovních dnech v dobû od 09:00 do 20:30 hod a o víkendech v ãasovém
rozmezí 10.00 – 18: 00 hod. Dûkujeme pﬁedem v‰em, kteﬁí se dotazování zúãastní.
nprap. Mgr. Pavla Soukupová
pracovník preventivnû informaãní skupiny PâR O¤ PlzeÀ - jih
PREZENTACE V MEZINÁRODNÍM INFORMAâNÍM CENTRU ROZVADOV
Krajsk˘ úﬁad PlzeÀského kraje zﬁídil v ãervenci 2006 Mezinárodní informaãní centrum na
hraniãním pﬁechodu Rozvadov. PlzeÀské mûstské dopravní podniky , a.s se staly jeho provozovatelem. V informaãním centru jsou v‰em náv‰tûvníkÛm poskytovány pﬁedev‰ím turistické
a v‰eobecné informace o PlzeÀském kraji, o ubytování, kulturních akcích, gastronomii apod.,
ale i pomoc pﬁi krizov˘ch situacích.
Cílem je pﬁivézt do regionu co nejvíce turistÛ. SluÏby infocentra vyuÏívají zejména klienti
z Nûmecka, âeské republiky, Francie, smûﬁují sem Britové, Holanìané, ·panûlé, Poláci, Italové, v men‰í míﬁe i pﬁíslu‰níci dal‰ích zemí jako jsou USA, Rumunsko, Belgie, Rusko, Slovensko, Dánsko, Korea, Estonsko, Ukrajina, Izrael, Uruguay a Slovinsko.
Provozovatel uvedeného informaãního centra –PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a s. hledají tímto partnery, kteﬁí by mûli zájem se prezentovat v Mezinárodním informaãním centru, a
tím by pﬁilákali do své obce, mûsta více náv‰tûvníkÛ a nabízí podnikatelsk˘m subjektÛm moÏnost komerãní spolupráce.
Kontakt pro zájemce o v˘‰e uvedenou nabídku:
Mgr. Iveta Vitáková,vedoucí informaãních center
PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábﬁeÏí 920/12, 303 23 PlzeÀ
tel: 378 037 538, mob.: 602 215 400, e-mail: vitakova@pmdp.cz
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• Provádím masáÏe: klasická, japonská, aromaterapie, reflex. masáÏe, moxování, Dornova
metoda, Breussova masáÏ, regeneraãní péãe o
ruce. Jana Soukupová, 777 111 328. Docházím
za klientem.
• Prodám dûtské kolo velikost „24“.
Tel.: 604 952 235.
• Prodám plynov˘ sporák Mora 1101 + digestoﬁ, cena 900,- Kã. Tel.: 724 056 953.
• Hledám spolupracovníka na v˘pomoc pﬁi
odeãítání stavÛ elektromûrÛ a plynomûrÛ.
MoÏno i samostatnû. V˘hoda: ﬁidiãsk˘ prÛkaz,
auto. Tel.: 731 060 800 nebo 377 966 255
veãer.
• Prodám masáÏní kﬁeslo, témûﬁ nové, z dÛvodu nedostatku místa Tel.: 737 426 935 nebo
377 965 113 po 18. hod. místa, PC 20 000 Kã,
NC 5 000 Kã.
• Prodám zadní blatníky a práhy na ·kodu 100
a 110. Tel.: 377 966 767.
• Prodám levnû 2 válendy a 2 kﬁesla, v‰e
zachovalé, cena 300,- Kã. Mokrou‰e 21.
• Hledám ‰ikovného truhláﬁe nebo kutila,
kter˘ by udûlal ventilaãku do okna, nebo upravil okno. Tel.: 776 796 149.
• Koupím byt nebo star‰í barák ve St. Plzenci,
do 1 mil. Kã. Spûchá – rodinné problémy. Pﬁedem v‰em dûkuji. Tel.: 604 548 370.
• Prodám dûtské kolo zn. Olpran, pÛvodní
cena Kã 4 500,-, nyní Kã 1 500,tel. 604 141 376

RadyÀské listy – duben 2007

PEDIKÚRA – MASÁÎE

AUTOBUSOVÁ
DOPRAVA

Jaroslava Patoãková

Petr Dostál

Star˘ Plzenec – sokolovna

U Sedlce 857
Star˘ Plzenec
Kontakt:
Tel.: 724 580 484
e-mail: petr.karda@seznam.cz

Pravidelnou masáÏí
proti bolestem
zad, hlavy, krãní páteﬁe
Dobíjím pozitivní energií
BaÀková masáÏ
MasáÏ chodidel
Informace a objednávky na
tel.: 774 885 774
Základní umûlecká ‰kola
Star˘ Plzenec bude v nejbliÏ‰í dobû
otevírat v˘uku nového oboru
KONTRABAS – BASOVÁ KYTARA

PRODEJ PALIVOVÉHO
·TÍPANÉHO D¤EVA
VE STARÉM PLZENCI

Tel.: 603 754 574
e-mail:
cisar.j.zemniprace@seznam.cz

MoÏnost nástupu studia nového
oboru není omezena vûkem,
nabídka platí
i pro dospûlé zájece.
Zájemci o tento nástroj
se mohou pﬁihlásit
osobnû na ﬁeditelství
ZU·, Raisova 2
nebo na telefonu
ã. 377 966 700

Spoleãnost âesk˘ Kuvert
ve Starém Plzenci
pﬁijme do pracovního pomûru zájemce /
zájemkynû o následující ãinnosti:
- pomocné práce pﬁi v˘robû po‰tovních
ta‰ek
- potisk obálek na ofsetov˘ch strojích, pro
zruãné – k zauãení a zapracování
- seﬁizovaã ofsetov˘ch a obálkovacích
strojÛ – pro zruãné zámeãníky, nástrojaﬁe
apod.
- údrÏba strojÛ a budovy – vhodné i pro
zku‰ené dÛchodce, pﬁíp. i na krat‰í pracovní úvazek
Kontakt: osobnû na místû, nebo po pﬁedchozím telefonátu
tel. 377 966 305 nebo 603 418 512

